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Het zal voor de echte Zandvoorters onder ons niet moeilijk
zijn, wie hier de^wazige verten van het Zandvoortse strand

- tegemoet treedt. De symbolie'k'der' nog onbekende' toekomst
van het nieuwe jaar ontgaat zeker al onze lezers evenmin.

Cliché welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad.

ZO ZIJN WE DAN opnieuw een jaar ingetreden en ontvangt U
Merbij het eerste nummer van Zandvoorts Nieuwsblad in het
jaar 1955. Vol vertrouwen en met nieuwe moed en energie vatten
we opnteuto onze taak op, om- U ook dit jaar zo getrouw mogelijk
in te lichten over alles, wat zich in onze gemeente afspeelt en
voordoet. Wij weten, dat die taak niet licht en niet gering is,

want we zijn er ons maar al te zeer van bewust, dat óók een,

kleine plaatselijke pers véél invloed heeft op de inwoners van het
rayon, dat zij bestrijkt. Oók die kleine plaatselijke pers kan
véél goed doen, maar óók véél bederven.
De resultaten van het achter ons liggende jaar hebben ons

echter gesterkt in onze overtuiging, dat wij met Zandvoorts
Nieuwsblad op de goede weg zijn. Ons aantal abonné's groeide
niet onbelangrijk, het aantal adverteerders nam gestadig toe en
wij konden er meermalen toe overgaan, V een Zandvoorts
Nieuwsblad aan te bieden, dat reeds getuigde van de uitbreiding,
die wij dit jaar aan- ons blad hopen- te geuen.
Want wv hébben voor het nieuwe jaar véle en grote plannen.

Het zal immers de aandachtige lezer niet ontgaan zijn, dat de
laatste maanden- van het oude jaar ons blad in- een aanzienlijk
groter formaat is verschenen. Op het oude formaat kwamen wij
met ons Oudejaarsnummer met acht pagina's uit. Maar óók het
grotere formaat van de courant maakte het ons "mogelijk, onge-
veer 5 pagina's te kunnen vullen die het kleinere formaat kan
bevatten, waardoor plaatsing van méér nieuws mogelijk werd.
De steeds groter wordende toevloed van advertenties noopte ons
daartoe en het zal U zeker niet onwelkom zijn geweest. Met recht
kon nu. uan een- „courant" gesproken "worden. Maar dit alles was
nog slechts \et begin van de uitbreiding, die wij ons voorstellen
binnenkort permanent te gaan doorvoeren. Enkele kleine voor-
zieningen moeten daaruoor nog aoorden. getroffen en dan zijn we
zover, dat we permanent met het grotere formaat zullen blijoen
verschijnen. Daarnaast willen wij, door het regelmatig plaatsen
van foto's betrekking, hebbend op het plaatselijk gebeuren, ons
blad nog méér aantrekkelijk gaan maken. Ook werd overleg
begonnen met enkele medewerkers(sters) die ons zullen helpen,
ons blad met aantrekkelijke artikelen te vullen. Wij weten, zelf
maar al te goed, dat het op den duur niet goed is, dat dit door één
enkel persoon geschiedt, met hoeveel liefde wij ons ook i;an. deze
taak kwijten. Zandvoort groeit elk jaar méér en het is onze vurige
wens, met deze groei gelijke tred te houden, dat zijn we aan onze
lezers, aan onze adverteerders en niet het minst óók aan onszelf
verplicht.

Wat de abonné's betreft, zien wij in elke nieuwe abonné een
nieuwe kennis, waarmede we wekelijks van gedachten kunnen
wisselen. Het is tenslotte toch zó, dat wij U wekelijks iets hebben
te zeggen en ongetwijfeld hebt ook U zo Uw zienswijze omtrent
bepaalde onderwerpen. In enkele grote bladen is deze gedachten-
uiting van de lezers uitgegroeid tot een steeds meer belang-
stelling trekkende rubriek.Ook voor Zandvoort willen u>v nu
Zandvoorts Nieuwsblad de plaats doen zijn, waar wij elkaar
kunnen ontmoeten en in prettige en goede verstandhouding met
elkaar van gedachten kunnen wisselen. De plaats, waar ieders
overtuiging gerespecteerd wordt. De plaats óók, waar wij ge-
zamenlijk medewerken aan de opbouw van onze gemeente, die
ons toch allen zéér na aan het hart ligt.

Wij zeiden het reeds: via de plaatselijke pers kan véél worden
gedaan, véél bedorven, maar óók véél goedgemaakt en het lijkt
ons goed, dat ons gemeentebestuur af en toe eens kennis neemt
van hetgeen, er ouder de inwoners leeft.

Wij stellen ons daarom «oor, met ingang van heden een nieuwe
rubriek in te voeren onder de titel: „Wat lezers ons schrijven",
een rubriek, waarin wij U gaarne gelegenheid zullen geven,
zonder dat daarop door ons commentaar zal worden geleverd, Uw
gedachten over bepaalde aangelegenheden, onze gemeente betref-
fende, uit te spreken. Kort en bondig natuurlijk, opdat wij niet

(Verüolg: pag. 2; Je kolom)

bij station Heemstede -Aerdenhout

Naar wij van bevoegde zijde ver-
nemen, is door de President van de
Ned. Spoorwegen, Ir. den Hollander
bij de Minister van Verkeer en Wa-
terstaat een voorstel ingediend,
waarin de N.S. te kennen geeft, te
willen overgaan tol ophoging van de
spoorbaan bij het slaticn -H'stede-
Aerdenhcut en hieronder een tunnel
aan te leggen. Bovendien wil men
deze ophoging van de spoorbaan
doortrekken, tot en met de Pijlslaan,
waar eveneens een viaduct werd
geprojecteerd en tenslotte nog een
derde tunnel tussen beide boven-
genoemde in, welke eveneens nodig
wordt geacht in verband met de
aanleg van een snelverkeersweg
Amsterdam-Haarlem, aansluiting
gevend in de richting Schiphol en
Utrecht.

Met de bouw van de tunnel bij

het station Heemst?de-Aerdenhotit
en de ophoging: van de spoorbaan
aldaar wil men reeds in Maart a.s.

aanvangen. Het werk aan dit ge-
deelte van de spoorlijn Amsterdam-
Rotterdam zal pl.m. anderhalf jaar
in beslag nemen.

Het is cm twee redenen, dat de
Ned. Spoorwegen tot dit enorme
werk willen ovex'gaan op korte ter-
mijn, len eerste om de zozeer ge-
wenste kwartier-dienst op de lijn

Amsterdam-Rotterdam te gaan in-

voeren, waaruit voortvloeit, dat
op dit gedeelte van het traject een
vier-sporen-baan noodzakelijk is.

Men moet dus tevens tot een aan-
zienlijke verbreding van de spoor-
baan overgaan. Het spreekt wel
vanzelf, dat niet eerder met dit
werk zal kunnen worden begonnen,
vóór de goedkeuring van de betrok-
ken Minister verkregen is, doch
men twijfelt er niet aan, of van
deze zijde zullen geen bezwaren
werden gemaakt. Binnenkort zal
met de hoofden van de bij dit plan
betrokken gemeenten, dat zijn dus
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal
en Zandvoort een conferentie wor-
den belegd over de kostenverdeling.
Hel spreekt wel vanzelf dat deze

gang van zaken óók voor de ge-
meente Zandvoort van het aller-
grootste belang is in verband met
de vervanging van de tram door 'n

bus.

Deze vervanging zal in October
van dit jaar in werking treden en
wanneer men dus in Maart met de
uitvoering van het werk bij het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout begint,
bestaat er een kans, dat- nog vóór
seizoen 1956 de algemeen als een
groot obstakel gevoelde situatie met
de spoorbomen aldaar, die onge-
twijfeld een regelmatige busdienst
aanzienlijk zouden hebben ver-
stoord, zal zijn verdwenen.

Kinderballet „De Toverfiuit"

Een kostelijke middag heeft de
Amsterdamse kinder-balletgroep
„De Toverfiuit" Woensdagmiddag
de jeugd van Zandvoort bereid met
een sublieme opvoering van het
sprookje „De slukgedanste bal-
schcentjes", een middag die tot
stand kwam onder auspiciën van
de Zandvoortse Bestuurdersbond.
De zaal was tot de laatste plaats
bezet, toen de voorzitter, de heer
A. Molenaar de verzamelde jeugd
welkom heette. Het bestuur van de
bond had thans de elk jaar weer-
kerende „Jeugdmiddag" omstreeks
Sint Nicolaas of Kerstmis vervan-
gen door deze middag, omdat in St.

Nicolaas en Kersttijd tóch reeds zo-
veel voor de jeugd geboden wordt.
Met het kiezen van dit ensemble,

uit pl.m. 50 jeugdigen en enkele
ouderen bestaande, heeft men wel
een zéér gelukkige keuze gedaan.
Het gegeven, naar een operette van
Hans Schouwman, werd door de
leidster van de groep verwerkt tot
een danssprookje in balletvorm,
doch met verklarende, gesproken
tekst. Mevrouw Sybranda, die vroe-
ger deel uitmaakte van het Scapino-
ballet en thans tot de vorming van
deze jeugd-balletgroep enige tijd

geleden overging, mag het zich een
eer rekenen dat zij in deze bewer-
king van een sterk tot de jeugd
sprekend sprookje alleszins geslaagd
is. Er werd over het algemeen fraai
en beheerst balletwerk gebracht,
dat weliswaar nog in de kinder-
schoenen stond, doch juist daarom
van een geheel aparte bekoring
was. Er was een schat aan costuums
en de decors wekten een volkomen
sprookjesachtige sfeer, zodat een
bijzonder fraai geheel verkregen
werd. Als hoogtepunt kwam zeker
in aanmerking de fraaie scène bij

de aanvang van het tweede bedrijf:
het kappen der zes prinsessen dooi-

de zes kameniersters in het paleis
van de koning. Mevrouw Linschoten
declameerde de verklarende tekst
en zij deed dit op onnavolgbare
wijze; Henk van Gelder, die de be-
geleidingen op zich had genomen,
ontpopte zich als een uiterst be-
kwaam en zéér volgzaam pianist.

Opgetogen keerde men huiswaarts
hetgeen wel het grootste succes
voor deze balletgroep betekende en
niet minder voor de Zandvoortse
Bestuurdersbond, die dit gezelschap
naar Zandvoort bracht.

De hand aan de ploeg
Als 't nieuwe jaar zijn intree doet,
Dan. tuorden, wf and're mensen.
We zijn bezield met nieuwe moed
En hebben, vele wensen.
We hopen op een gunstig jaar,

Op vrede, voorspoed en.. . nietwaar
Op zon en warmte in 't seizoen
De zon, die moet het doen!

De toekomst in het nieuwe jaar
Is nog voor ons verborgen.
Dat is ons goed. Wij hebben nu
Voorlopig nog geen zorgen.
Wij hopen slechts op gunstig weer,
Op 'n heel druk vreemdelingverkeer
Oók op geen onbeslapen bed
Als straks 't seizoen inzet.

Wij hopen op druk dagbezoek,
Op vele duizendtallen.
Een „mierenhoop" straks op ons
Zal menigeen bevallen. (strand
Wij hopen op ons race-circuit
In dit jaar weer op een Grand Prix
En dat er dit jaar óók nog kwam
Een drukker race-program.

Wij hopen op een kabelbaan
Straks naar liet „Bouwes-pierljé",
'n Attractie van de hoogste rang,
Heen-terug in- een kwartiertje.
Wij hopen, dat het lukken- zal,

Het wordt beslist een leuk geval,

Dat stellig héél veel mensen trekt

En elks interesse wekt.

Voor onze Noorderboulevard,
Zal dit jaar moeten blijken,
Of straks het grote plan daarvoor
Eens Zandvoort zal verrijken.
De voorbereiding vordert goed,
Werkt daaraan met héél veel spoed
brengt wellicht iets groots tot stand
Aan Hollands Noordzeestrand.

De tram gaat weg, de bus verschijnt
Dit jaar gaat dat gebeuren.
Moge het een verand'ring zijn
Waar niemand om zal treuren.
Wij hopen, dat het tunnel-plan
Oók verwezenlijkt worden kan,
Het oponthoud zij niet ce lang
Bij spoorweg-overgang.

En moge thans het nieuwe jaar
In Zandvoort „licht" gaan brengen!
Men zegge niet: „Het hoeft nog niet,

Nu dagen weer gaan lengen".
De straten zijn te donker hier
En licht brengt leven en vertier

Dat elke vreemd'ling hier Denoacht
TE lang reeds werd gewacht.

Zo zijn er voor het nieuwe jaar,

By" vele, vele mensen
Voor badplaats ZandDDort a.d. zee

Nog vele, vele wensen!
Wij hopen, dat een héél groot tal

Het nieuwe jaar vervullen zal.

Opnieuw de hand dan aan de ploeg,
Er wacht toeer werk genoeg! K.

In memoriam j. Wesselius

Opnieuw verloor onze gemeente
één van haar algemeen geachte
inwoners, een man, die zich in
brede kring een groot aantal vrien-
den had weten te verwerven.

Plotseling overleed op Oudejaars-
dag het oud-schoolhoofd der Julia-
naschool, de heer J. Wesselius.
De heer Wesselius, die wij van zéér
nabij kenden, was geen man van
uiterlijk vertoon. Rustig en wel-
overwogen ging hij zijn weg, een-
voud en bescheidenheid waren de
deugden, die hem sierden. Met grote
plichtsbetrachting en nauwgezetheid
verrichtte hij zijn arbeid: de op-
voeding der jeugd, die volgens zijn
inzichten in de allereerste plaats
moest uitgaan van Christus. Het is

wonderlijk, dat deze warme voor-
stander en voorvechter voor het
Christelijk ondemvijs óók in krin-
gen, die het openbaar onderwijs
voorstonden, zich zéér véle vrien-
den en aller sympathie verwierf.
Het getuigt wel van een in zéér
brede kring sympathie verwekkend
optreden.
Zandvoort verliest in hem een

hoogstaand mens, een man, die zich
nimmer op de voorgrond schoof,
doch, als het erop aan kwam, in
alles zéér positief was, een houding,
die algemeen respect en eerbied
afdwong.
Dinsdag hebben wij hem ten

grave gedragen. Onder de altijd

groene sparren, waar een sner-
pende wind doorheen joeg, hebben
zéér velen van hun sympathie met
de overledene door hun aanwezig-
heid blijk gegeven.
Eenvoud en bescheidenheid, zijn

grootste deugden, waren óók rond-
om zijn graf. Op dringend verzoek
geen toespraken, geen bloemen.'
Maar desondanks, welk een warmte,
welk een gloed van geloof en ver-
trouwen ging er van dit gebeuren
uit. Zijn diepe geloofsovertuiging,
zijn welhaast kinderlijk Godsver-
trouwen heeft gestraald over dit
graf en het heeft op allen, die ge-
tuige waren van de enkele een-
voudige woorden, die nog werden
gesproken, diepe indruk gemaakt.
Hier werd het Bijbelwoord praktijk,
wanneer het ervan spreekt, dat
sterven slechts gewin betekent.
Moge Hij, die Zich nimmer ver-

gist, óók niet in dit verscheiden, —
zoals in het dankwoord van een
familielid aan het graf werd opge-
merkt — Zijn troost en bijstand
schenken aan zijn vrouw en kinde-
ren, die in diepe droefheid achter-
blijven. K.

Gunning
Het bouwen van een clubgebouw

met kleedgelegenheid op de nieuwe
sportvelden binnen het circuit werd
gegund aan de firma H.F. Betke
te Haarlem voor een bedrag van
ƒ 45.600,—.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF:
Het lunnelplan gelukt,

Voor Zandvoort 'n viaduct!



"1
God nam plotseling in Zijn
Heerlijkheid op, onze innig
geliefde Man, Vader, Schuwd-
en Grootvader

Jisk Wesselius
in de ouderdom van bijna G3
jaar.

Uit aller naam:
1. A. Wcssclius-Bijenhoi.

Zandvoort. 31 December 1954.

Brederodestraat 99.

De leraardebestclling heeft
plaato gehad Dinsdag 4 Jan.
1955. op de Algemene Bc~
giaafplaats te Zandvoort.

BURGERUJKE STAND
VO Dcc. '34-6 Jan. '55

Gebaren: Fetius Johanncs. /:. v.

L. Tercl en J.M E. Gclaudic.
Helena Claia Maria. d. van .T.C.

Krielen en E. B. A. van der Klauw.
Ondertrouwd: T. J. H. Lenoir en

L. S.W. Dekker.
Getrouwd: FA van Zalingen en

A.M.F. Bosman. 3. G. Cramer <?n

E. Bcckhout. A.J. Valkema en F.C.
Porrenga. A.de Jong en JAV.v.Buiin.
Oveilcden: J. Wesscliu'ï. oud G2 i.

echtg. van T.A. Bi.ienhoi'. A. Paap
oud 95 i. wedn. van A. Schaap

Zo voel ik me mi met

Sttidioklank:

als een Russische Grootvorst (van vóór

de 'Revolutie). Ik heb mijn eigen so-

listen en mijn eigen orkesten. Groot-

vorsiehjk ga ik bij mijn Draadom-

roep zitten ... en het is alsof ze on

me heen staan, en voor MIJ spelen -

zo echt!

In de Draadomroep-apparatuur
van PTT werken de nieuwste

snufjes mee om U het ongestoor-

de genot van Uw uitverkoren

programma's te garanderen*.

Draadomroep is zuinig op Uw
geld en Uw stroom, maar royaal

met de geluidskwaliteit. Geen
vervelend zoeken en bijstellen.

Eén draai aan de knop en

U hoort bet fijnste bel best!

"Als U in hoc gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net -woont.

HföËl

geeft storingvrije studioklank

Voor de «SJiSfe armen»
Het is ons een groot genoegen U

onderstaand de laaisle verantwoor-
ding van de binnengekomen gelden
te kunnen geven.
Mr. H.M.v.F. / 12,— ; A.E.t.B. .15,—

.

Totaal ,/17.— ; Vorig totaal /"988—

.

Totaal ./1005,—.
Namens allen die geholpen wer-

den danken wn al diegenen, welke
deze hulpverlening mogelijk maak-
ten.

Hel comité:
Mr. H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagce.

HcBEHlen en lippen
ruw?
Monstersnoek
Rechercheur de Kruijff van het

Zandvoortse politiekorps ving vori-

ge weck in de wateren rondom Zeg-
veld een monsltrsnoek, die ruim 17

pond bleek te wegen. I-lii ving het

hevig legenspartelcnd beestje aan
het' dunste nylondraad, dat voor
snoeren te vinden is zonder schop-
nct. na ruim drie kwartier. Bit is

geen visserslatijn, maar pure wer-
kelijkheid. U kunt hot navragen bij

inspecteur Douma, die het gevecht
met deze snoek medemaakte on
bovendien hebben wij hst apparaat
ge?icn. Hij heelt hel naar een vis-

handcl hier gebracht. Aan het stuur
van zijn liets hangend, sleepte de
staait over de grond.

WAT BRENGT 1955?
(Vervolg van pag. 1).

genoodzaakt toerden terwille van
de plaatsruimte het artikel verkort
weer ie geven. Wij zijn ervan over-
tuigd, dat wij met de invoering van
deze rubriek vele lezers(essen) een
genoegen zullen doen en verwachten
vanzelfsprekend een kcpii-inzen-
ding, waaruit het opbouwend karak-
ter bij da eventuele criiiek duidelijk
spreekt. Naam en adres van de in-
zendersisters) moeien ons natuur-
lijk bekend zijn. Wij zullen echter
desgewenst volstaan met een on-
dertekening alleen met de voorlet-
ters van vóór- en achternaam.
Wal de adverteerders betreft,

werd er in het afgelopen jaar een
zéér grote goodwill gekweekt. Wv
danken hen allen voor dit in ons
gestelde verirouivcn. Met de Ilalte-

straalvereniging werd een prettig

coufc'ct opoenomeit, dat óók hel

komende jaar zal blijven voort-
bestaan en waarvan wij héél veel

vei wachten. Dergelijke cvereea-
kcmslen in het groot worden door
ons op zéér hoge prils gesteld. We
kunnen zodoende gezamenlijk bou-
wen en véél meer bereiken. We
oei wachten viel zonder grond, dat

hei nieuwe jaar ons óók door dit

_i> welkome contact in nauwe
samenwerking 1ot nog groter resul-

laten zal kunnen brengen. Ook met
onze andere adverteerders bestaai

cen zéér prettige verstandhouding.
Ook met hen is het collectief con-
lact-idce steeds groeiende. We
hebben óók daarop ome hoop voor
hei nieuwe jaar gevestigd.

liet zal tenslotte een ieder begrij-

pcl'gk zi/n, dat enze voorgestelde
plannen, gebaseei cl op de uitbrei-

ding van ons bind. financiële risico's

meebrengen. Wij menen daarom op
L7kj aller medewerking te mogen
ickcnen, loanneer wil in dit ver-
band een slechts nerinne verhoging
van de abonnementsprijs voor 1055

in liet vooruitzicht mcclen stellen,

een verhoging van nog geen twee
cent p»r locek. Wij hebben zo lang
mogelijk on-e prijs van f3,— ver
jaar r.ehandhaafd, da verhoging
dc> duikkosten echter en de uit-

breiding, die zich dit iaar voltrek-
ken gaat. noodzaken ons, het abon-
nementsgeld te brengen op f 1.—
per kwartaal ei f4,— per jaar.

Deze prils van nog geen S ceni per
week zal toch zeker voor niemand
eci\ bezicaar zijn. Voor de post-
abonvé's toordt dit bedrag dan J5.—
per jaar en voor de buitenlandse
abenné's 15,30, daar de portokosten
i:cor laatstgenoemden met 1 ceni

lier nummer werden verhoogd, het-
geen ioii over hel gedeelte van het
afgelopen jaar echter nici in reke-
ning brachten.

F.ii tenslotte nog dit: er wordt de
laatste iiid m enze gemeente nog al

eens gespreken over plannen. Er
tvcrdl óók neg al eens de draak mee
gestoken of schouderophalend aan
voorbijgegaan. V/ij begrijpen zulk
een houding niet goed. want er zul-
len toch eerst plannen moeten zijn,

voor deze verwezenlijkt kunnen
tooiden. U denkt toch niet del een
„gicct Zandvoort" zo maar uit de
grond kan tuorden gestampt zonder
dat hiervoor eerst plannen worden
gemaakt die terdege op uilvoering
moeien worden getoetst en nader
uitgewerkt, alvorens tot veru'ezen-
lijking daarvan kan worden over-
gedaan? V verwacht toch evenmin,
dal een ,,groot Zandvooris Nieuws-
blad'' zo maar ineens toerkcli/k kan
zijn? Daarvoor is voorbereiding
nodig en een onderzoekeu van mo-
gelijkheden. Wij endervinden daar-
bij alle mogelijke hulp en steun, dal
mcoen wij U heus wel verklappen.

Wij zullen voortgaan met U in
1955 datgene te bieden, wat maar
cniaszins mogelijk Is en wij zijn

ervan overtuigd, dat wij gezamenlijk
met Gods hulp dan héél veel zullen
kunnen bereiken. Van harte loensen
wij U allen een voorspoedig en rijk

Theater 99ï¥Sonopo6e
Dir. Gebr. Koper

3ï

Telef. 2550

Vrijdag 7, Zondag 9 en Maandag 10 Jan. 8 uur

Hun enige bagage bestaai uit een land-
kaart, cen geweer en wat vergil .... voor
het geval dat. . .

.

CORNEB WALDE - KARL MALDEN
STEVE CCCHRAN - PHYLLIS THAX-
TE'R in:

'f r >&
iehesme o

Een huiveringwekkend en fantastisch
relaas van avontuur en gevaar.

(Toegang 14 jaar).

Vanaf Dinsdag 11 t.m. Donderdag 13 jan. 8 uur

Een niets ontziende moordenaar tracht de
voor hem bestemde strop cm de hals van
cen onschuldige te leggen.

MONTGCMMERY CLIFT - ANNE BAX-
TER - KARL MALDEN - BRIAN
AHERNE in AÜred Hitchkok's

mKei (Toegang IS jaar).

Zondagmiddag 9 Jan. 2.30 uur Speciale matinee

BUD ABBCTT on LOU COSTELLG in:

en in Hol
(Alle leeftijden).

ZATERDAG 3 JANUARI GERESERVEERD
voor de ZANDV. CPERETTEVERENIGING.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

T-*3^»*gT3rw,,a~«as.Li mM^ ^'i .*,.»m L»^T»TCTOrmi

"KUÜVi
Cverhemden van ./ 15,75 voor ƒ11.25
Overhemden bord. en groen

m. 40-41-42 ./2,95

Wollen Dameshandschcenen
van ,/'4,50 vcor ,'2.95

Stropdassen v,a. ./0.75

Wellen Damesshawls
van ./'4,50 voor ./1.95

Restanten Jcppers v.a. ./ 19.95

e? », <**. „AL. „ - S „_.

SS^ZANDVOORT
Haïlesiraa* SS - TeSsf. 2131

</, Hes v.a. ƒ5.50; 'l2 tles v.a. ƒ2.85.

Wijnhandel

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

gezegend 1.955 toe.
<\ << O K.

Hamea-Gelei voor Uw iranden

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. IQ uur:
Ds. A. de- Ruiter.

Bed. H. Avondmaal,
n.m. 5 uur: Ds. A, de Ruiter.

H. Avondmaal en dankzegging.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. v.m. 9.30 uur:

.leugdkapel.
Spr. Jhr.Mr.A.F.de SavorninLohman

v.m. 10,30 uur: Ds. C. de Ru.
n.m. 7 uur: Geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Prcf. Dr. J.N. Sevcnstei, van A"dam

Nde. Chr. GEMEL'NSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
M. C. Draijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATIIA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lot'.

In de weck H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lol.
Des Zaten dagt, gelegenheid cm te

biechten.

TELEVISIE
De wereld gaat voor U epen!
Zie vreemde landen in Uw huis-
kamer. Toneel, film, nieuws, zang
en dans.

;

?;

Zie het cp i'n best, zie het met PHILIPS TELE-
VISIE, groM. beeld / 1095. ./ 1395,— en hoger.
Wij plaateen Uw antenne vakkundig.
TELEVISIE, kopen is een zaak van vertrouwen.
Een zaak van vertrouwen is:

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN
Kcstvcrlorensfcraal 7 - Telefoon 2534

Laat Man en Kinderen smullen.
Ze hebben hel nodig'.

^laoer Burger!

DCCRR. R. LAPPEN . . / 1,58 500 gr.

MAGERE LAFPEN .. / 1,88 500 gr,

FIJNE' RIELAPPEN .. / 1,88 500 gr.

„--?_

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.-, /orst \

'6Qct
ROSBIEF

)STAARTSTUK f
LENDE
ENTRECÓTE
MUIS oOO gr

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. i 1,25
200 gr. Pork f0,49

Gebrs. BÜRGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Woninginrichtingsbed rijf

L. BALLEDUX& Zonen
Nieuwe collectie

monsterboeken behang
DE ALLERNIEUWSTE DESSINS,
vraagt U ze eens vrijblijvend ter inzage.

Informeert. U tevens
eens voor Uw keuken
of badkamer naar Cclo-
vinyle tegels (plastic),

cnveislijtbaar en kleur-
hcudend in vele dessins

Behangen - Stofferen
en Beddenmaken.
Linoleum - Tapijten
Gordijnstoffen. Bedden,
Ledikanten en Dekens.
Neten Slaapkamers.
Ameublementen

.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Fa. A. NCT1EN

Ro

HALTESTRAAT 59

cp vcitoon van deze advertentie.

BEHALVE OP CPRUIMINGSGOED.

m
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Handhaaft zijn reputatie als beste en
goedkoopste slager van Zandvoort.

HAM 48 CENT per 100 gram.
Echte Zandvoortse GEKOOKTE WORST,
hel fijnste van het fijnste 73 CENT 250 gram
ZANDVOORTSE LEVERWORST 22 et. 100 gram

45 CENT 250 GRAM
Zie onze etalage!

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur.

RINKO GARAGE
ORANJESTRAAT 2 - TEL. 2424

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar

9 3.53 11.— IG.10 23.— 8.00-14.00

10 4.40 11.30 16.53 24.— 8.30-15.00

11 5.24 12.30 17.38 —.30 9.30-15.30

12 6.00 13.— 18.21 1.30 10.00-16.30

13 6.48 13.30 19.05 2.— 10.30-17.00

14 7.32 14.30 19.47 2.30 11.30-17.30

15 8.11 15.— 20.30 3.30 12.00-18.30

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

PostduivertïenSoonsteüïng

De postduivenverenlging „Pleines"
organiseert een tentoonstelling mei
duiven van de leden op Zaterdag
en Zondag a.s. in gebouw ,.Ons
Huis". Als keurmeester zal optre-
den de heer K. Middelkoop uit
Utrecht. De tentoonstelling zal a.s.

Zatcidagmiddag om 5 uur voor het
publiek worden toegankelijk gesteld.
Daar het ledenaantal dor vereni-
ging in 1954 niet onbelangrijk is

toogenomen, verwacht men cen
groot aantal inzendingen.

i'

Doktersdtenst
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es.

Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.

Dienst wij(«verpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde

Zeestraat 67, Telef. 2720.

Rijkspostspaarbank
Aan hel postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Decem-
ber 1954 ingelegd ƒ53771,45; terug-
betaald / 67181,87.

[
I'

I'
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Elke fijnproever prefereert:
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina * 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40'Yo red.

Bij contract belangr. kort.

|

'i i

Mïfflwym
FLINKE WERKSTER
GEVRAAGD voor de och-
tenduren. Mevr. v.d.Hoorn
Zeestraat 29.

TE KOOP GEVRAAGD:
/./Zoude schilderijen
beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Cok in 1955 Uw adres voor

HERENKAPPER en
PARFUMERIEcN.

Jb. Schaap
Haltestraat 31 p.f.

DANKBETUIGING
Hartelijk dank aan allen,

die door hun giften hebben
medegewerkt het Sinter-
klaas- en Kerstfeest voor
onze kinderen te doen
slagen. /_, p''C?
Direcüe „Groot-Kijkduin".

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodistc),
Prjnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Electr. „ NAAIMACHINES
TE HUTJES ƒ5,— p. week.
T.C.v.cf.Schelde, Haltestr. 7

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte

ƒ , ^en gebakken mosselen.

Ter volmaking onzer „SERVICE"
delen wij U mede dat wij het aller-

nieuwste voetdoorlicht-apparaat

53Scliye©skopï5

aangeschaft hebben. Het Röntgen-
apparaat waarmede U door het

ieder der schoen de ligging van Uw
vcetbeenderen kunt zien. zodat U
zelf ziet- dat U de juiste maat en

leest hebt. \vaaiop U preil'g en zon-
der pijn loopt.

Steeds apart en chic!

GRCTE KROCHT - TELEP. 2106

ÊmmsBsti^s^ssm^i!wa^^ws!MsB^!t&smmmism
'£ Oude jaar ging van ons henen,
't Nieuwe heeft zich aangemeld.
Drommel blijft, welk jaar cok keme
Op „Super-service" ingesteld.'

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Rund-, Kalfs- en Vatkensslagerij

Haitestraat 12 - TeSef. 2616

Biedt U als reciame aan:
500 gr. Prima Csselappen v.a. /1.65
500 gr. Piaehlige vaste Kalfslappen

71.90
500 gr. Kalfsfiicandeau ./ 2,50

500 gi . Lende (Centrafilet) ./ 2.25

500 gr. Varkenscaibcnadc (sch.) /1,75

VCCR EE SOEP: Prachtige Kalfsschenkels met
vlees ongeveer 1 kg. ,/l,— per stuk

VCCR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ...../ 0.35

250 gr. van onze. beroemde
Geld. Gek. Woist ./0.85

200 gr. Saks. Leverwerst
150 gr. Ci g. Corned Bcaf

100 gr. Gebr. Rosbief en /

lOOgr. Jacht-.vorst S

100 gr. Pekelvlees en (

100 gr. Lunchworst ^

!M&*mirï&

.1 0,50

./e.60

7S ©t

75 et

m^iuj^pm^MRm
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

PHILIFS BI-AMPLI: Fantastisch.
Hoge en lage tonen gescheiden
en afzonderlijk versterkt.

-Bf-J^MPt^^-

PHILIPS PLATENSPELERS en WISSELAARS
in diverse uil-veeringen,

PLATENSPELER, ol' wisselaar met 10 platen
naar keuze, vanaf 12 x ƒ12,75, zender vooruit-
betaling.

PHILIPS HOOGTEZON BIOSOL ƒ198,— met
een tijdelijke reductie van ƒ 15,—

.

STOFZUIGERS div. merken op slee v.a./2,-p.\v.
Wasmachines - Koelkasten - Fornuizen e.d.

F. H. PE^IAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Koslverlorcnst-raat 7 - Telefoon 2534

lieuwjaarsvuur op het strand
In tegenstelling met voorgaande

jaren heeft Zandvoorts jeugd de
eerste door de weekse dag na
Nieuwjaarsdag niet aangegrepen
veor het stichten van talrijke kleine
biandjes in vele delen van het
dorp met oude, afgedankte Kerst-
bomen, een spelletje, dat in vroeger
jaren alli.id zéér geliefd was, doch
heeft men deze dag besteed om
^dezc bomen uit alle delen van het
"dorp te verzamelen en naar het
stiand vóói de Rotende te slepen,
waar de politic zich erover ont-
fermde. De gehele dag door duurde
do aanvoer en tegen het invallen
van de duisternis had zich een
kei stbomenberg van respectabele
afmeting gevormd. De politie had
met de bi andweer een groot vreug-
devuur in het vooruitzicht gesteld,
waarbij nog enkele verrassingen
waren toegezegd en Zandvoorts
icugd wilde zich dit buitenkansje
niet laten ontglippen en zag angst-
vallig tce, dat niet van tevoren een
enkele boom in brand werd gesto-

ken, want men wilde de berg zo

hoog mogeüik maken.
Het werd inderdaad een grandioos
succes en de jeugd heeft waar voor
haar geld gekregen. In de middag-
uren had de brandweer bij een
vuurwerkfabriek een flinke voor-
ic.ad klein vuurwerk aangeschaft en
cm 7 uur had zich op het donkere
strand, ondanks de snerpende
koude, een groot aantal belang-
stellenden verzameld, waaronder
óók vele ouderen, want men wilde
niets van dit schouwspel missen.
Precies 7 uur weiden enkele era-

mus benzine over de kerstbomen-
berg uitgegoten, waarna twee Zand-
vccitst knapen, die de meeste
bomen hadden aangebracht, met

lange brandende fakkels er de
biand in mochten jagen. Meters-
hoog sprengen tongen van vuur het
naehtzwart van de winteravond in.

een wèl aandoende warmte om zich
heen verspreidend. De brandende
bcig leverde een fantastische aan-
blik op. De brandweer had veilig-
heidshalve do jeep voor duinbran-
den cp het strand gcbiaeht en hield
een wakend oog op de vonken-
spuwendc massa, terwijl de politie

het publiek op veilige afstand
hield. Nóg mooier werd dit vreugde-
vuur, toen massa's klein vuurwerk
in de vlammen werden geworpen.
Gillende keukenmeiden sprongen
onder angstwekkend gehuil uit de
vlammenzee weg, rotjes spetterden
en knetterden, dat het een lieve
lust v. as en kleine bommen ver-
hoogden met hun geknal nog het
effect. Van de Rotonde af werden
hchtkcgels en vuui pijlen ever de
brandende kerstbomenberg ge-
schoten, die na een kwartier tot een
1. landende, smeulende massa was
ineengeschrompeld.
Dat was het ogenblik, dat bet

publiek tot vlak bij de brandhaard
werd toegelaten, er klonk zelfs

acccidcoirnuziek en er werd nog
enige tiid londom het nu snel

dovend vuiu gesprongen en .ge-

danst in dolle uitgelatenheid. Toen
doofde de brandweei met zand de
nog smeulende resten en cm acht
uur lag het strand weer in dcnkcie
wir.teisc verlatenheid, maai brand-
weer en politie komt de eer toe, dat
Zandvoons jeugd eer dit zo Ce-
slaagde vreugdevuur nog héél lang
/al spreken als over een . mcord-
fik" en zich nu al weer verheugt cp
een nóg gietere Kerstboinenocrg
het volgend jaar.

brigadier t. ih. Smits met pensioen
Na een bh na 35-jarige periode

van dienst tij de Gemsente-poliiie
t£ Zandvoort, heeft Biigadier E.Th.
Smits met inrgang van 1 Januari
deze dienst met pensioen verlaten.

Ee heer Smits kan erop bogen,
dat met hem één van degenen de
Zandvoortse politiedienst verlaat,

die deze het langst gediend heeft.

Hi] kv. am bii het Zandvoortse korps
cp 22 Mei 1920, dal toen 21 man
groet was en diende vervolgens
rnder de korpschefs Snaar, Lovink,
Eollé, Rcyenga. Vreeman en thans
de heer H. P. Huijsman. Hij kreeg
in de loop der jaren een grote popu-
laiitcit onder de inwoners, die het
veitiek van deze oud-gediende
algemeen betreuren. Cck de heer
Smits zelf had gaarne neg enkele
jnron aan zijn loopbaan toegevoegd.
Cp 57-jaiige leeftijd lokt het voor-
uitzicht van een rustig burgerleven
hem nog maar zéér matig.
Een deputatie van het korps

kwam Nieuwjaarsdag bij de heer
Smits afscheid van hem nemen
onder leiding van korpschef H. P.

Huijsman en inspecteur P. Douma.
In een hartelijke toespraak dankte
de korpschef de scheidende poluie-
man voor diens vele en belangrijke
weik in de Zandvocitse politie-

dienst verricht, hem schetsend als

een politieman, die deze naam mei
cic altijd gedragen heeft. De korps-
chef zei o.m.: .,Niet in de gemakke-
lijkste tijd kwam je in dienst der
politic. Er werd nogal eens toege-
past het recht van ,.dc sterke arm".
Steeds echter ben je gebleven een
dooi een ieder gewaardeerd lid van
de Zandvoortse samenleving en
van het politiekorps. Je kunt terug-
zien op soms moeilijke, maar "toch

mooie momenten uit je bijna 35-

joriec diensttijd en gaat thans de
politiedienst verloten met een zéér
eervolle slaat van dienst. Voor de
wijze, waarop je de dienst hebt
vci richt en de daarbij tentoon-
gespreide collegialiteit breng ik je

namens het korps dank en erkente-
lijkheid".
De korpschef bood aan het slot

van zijn betoog de heer Smits een
zilveren sigarendoos (met inhoud)
aan, terwijl mevrouw Smits, die als

echte politievrouw zcvele malen
alleen thuis heeft moeten blijven en
daarnaast haar man tot een onmis-
bare steun in zijn mooie, maar soms
moeilijke taak is geweest, een
prachtig bcuquel bloemen in ont-
vangst mocht nemen.
Namens bestuur en leden van de

Zandvoortse Politie Sport Vereni-
ging huldigde de voorzitter, do
heer Rutgers, de scheidende briga-
dier, die vele jaren lang door daad-
werkelijke sportbeoefening de Z.P.

S.V. heeft helpen opbouwen en later

door zijn zeer gewaardeerde mede-
werking als besluuislid der ver-
eniging van zijn onbaatzuchtige
objectieve, waarlijk sportieve ge-
voelens voor de politiesport blijk

BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Troinue?i, lange afstanden
billijke prijzen.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen, en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

heeft gegeven, in een korte toe-
spi aak.
Hel spreek* wel vaivelf. dat da-u--

na in een gezellig ender-ensje neg
vele ..oude ' dienst- en sport-
beicvcnissen weiden opgehaald.
Persoonlijk spijt ons dit vertick

van deze sympathieke politieman,
dat wellicht neg wel enioe tijd had
kunnen worden uitgesteld, we] héél
erg en zeker met ons óók zéér vele
anderen in onze gemeente. Wij be-
uaien aan de heer Smits de meest
aangename hcrinneiingen en wen-
den hem en zijn gezin m de nieuwe
Icvenspeucde, die zij zijn ingetre-
den, van halte het allerbeste.

Hyïsvrauwen-gymnastïek
Het bestuur van de gymnastiek-

vereniging ,.Oefening staalt spieten"
verzoekt ons te willen mededelen,
dat niet ingang van Dinsdag 11 Jan.
een aanvang zal werden gemaakt
met gymnastiek voor huisvrouwen
en wel op een uur. dat de man naar
zijn werk is on de kinderen naai-

school zijn, zodat het voor een groot
aantal dames mogelijk zal wezen,
aan deze gymnastieklessen deel te

nemen. Het bestuur meent thans
hiertee te moeten overgaan, omdat
uit steeds breder kring de wense-
lijkheid voor dergelijke lessen naar
vcien kwam. Do ceicningen zullen
woi den gehouden éénmaal per week
en wel cp Dinsdagmiddag van 14.45

lot- 15.30 uur in de Hanmc Schaft-
schocl. Men kan zich veor deze les-

sen opgeven bij het bestuur van
O.S.S., secretariaat Bredcrodestraat
122, tclef. 2918. of bij mevrouw van
Loenon. Kcstverl.sti. 83. tolef. 2479.

KorJba!n:euws
De wedstrijd Oosthoek 2-Z.K.C. 1

werd Zondag uitgesteld. De ont-
moeting tussen Z.K.C. 2 en Oost-
hoek 4 eindigde gelijk (1-1).

Revue cperetteverensging
Wij vragen gaaine even de aan-

dacht van onze lezers voor de revue
die de Zandvcort-sc operettevereni-
ging Zaterdag 8 en 15 Januari in

theater Moncpcle zal opvoeren voor
leden en donateurs en die een
giandioos succes lijkt te worden.
Onze operetteveieniging levert hier-
mede een bewonderenswaardige
prestat-ie, want deze revue werd
geheel door enkele leden der ver-
eniging vervaardigd. Als basis werd
genomen de overgang van hot oude
naar het nieuwe. Men zal er
véél typisch oud-Zondvoortse her-
inneringen in terugvinden, maar
óók veel, dat aan de tijd van heden
doet denken. De proloog spreekt
daar al van. Cm. werd in hot- oude
gedeelte een Quadrille opgenomen,
die werd ingestudeerd dcor de heer
.1. Stol van het dans-instituut Stol

alhier. Deze Quadrille, in ouder-
wetse klederdracht gebracht-, belooft
wel één der hoogtepunten van de
avond te werden, want de heer Stol
heeft er enorm veel zorg aan be-
steed. Jegens hem hebben wij nog
een klein verzuim goed te maken,
omdat wij in ons nummer van
vcrige week zijn Nieuwjaars-
annonce vergaten op te nemen. Hel
spreekt wel vanzelf, dat wij hem
voor dit abuis onze excuses aan-
bieden en ook, dat dansinslituut .1.

Stol alle leerlingen en belangstel-
lenden een gelukkig en voorspoedig
1955 toewenst.

Wat tenslotte de revue betreft,

er slaat cp beide avonden cic bezoe-
kers een kostelijke, amusante en
zéér interessante avond te wachten.

reclame
Slagerij
Henk van Efdik

Jan Steenstraat 1 b
Telefoon 2682

500 gr. CSSELAPPEN / 1.65

500 gr. SCHCUDERCARBON. / 1,75

500 gr. HARD VET /0.80
500 gr. GESMOLTEN VET .. /0.80

75 Cf.

VCOR DE BOTERHAM:
100 gr. gebr. Rosbief of )

100 gr. Pekelvlees met [

100 gr. Hamworst )

250 gr. echte Geld. Gek. Worst /0,85
200 gr. Leverworst / 0,50

150 gr. Pork / 0,50

Ziet verder onze zéér lage prijzen
in de etalage'.

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS

bij

in alle afdelingen!

, TTO q ,ir T» BR. W

Uw boekenkast bijvullen
Boeken van ,/3.— tot S ^1 Eft
± ./30,— gaan weg voor b Sm^^i^Jf

Alléén ZATERDAG 8 JANUARI. U kunt
ze rustig uitzoeken! ZEGT HET VOORT!

De Eerste Zandv. Papierhandel
en Kantoorboekhandel
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Haalt het voorjaar
'm Uw huis, met

HYACINTHEN
NARCISSEN

TULPEN
SERINGEN

Bioemenhuis A.H.V.d.
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Vw adres voor bruids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen!

ey

Gevraagd
voor de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus:

mooie zit-siaapkamer
met vrije keuken (cvent. m. gebruik v. keuken)
voor echtpaar zonder kinderen. Bil voorkeur
Zandvoort-Zuid of centrum. Br. m. prijsopgave
no. 32-1 bureau van dil blad.



Van 1 Januari af verstrek-
ken de ZIEKENFONDSEN

bij aanschaffing van
een bril een aanzien-
lijk hogere tegemoet-
koming.

Brillenspecialist

Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Ook Uw fondsleverancier

!

DONDERDAGSAVONDS
GEOPEND TOT 9 UUR.

DE S
Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STBAAT 43

TEL. 3199

Dicht bij zee aangeboden:
riant BOVENHUIS, 6 kam.
badkamer, zolder. In ruil

voor vrij benedenhuis,
minstens 4 kamers. Br. no.
32-2 bureau v.d. blad.

Halfwas MELKVENTER
GEVRAAGD bij J.J. Dis-
seldorp, Koningstraat 1.

NET MEISJE GEVRAAGD
voor winkel en huishouding
Bij voorkeur niet onder de
20 jaar. Goed loon. Mevr.
Looman, Kostverl.str. 51.

OPRUIMING
* * *

van
/- .', (ff o

Serte Restanten
Corsets, Gaines, Beha's en Onderjurken

tegen

ZEER LMGE PRIJSF
Hieronder bevinden zich meerdere vvci£cc modellen

C
l4^èz, ^cMëttWe

fis»

GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM t. o. Cinema Palace

•s^mL^WMVt^imnfSfB-MziWnixi&ïi^

DAMES ONDERGOED

Prima CAMISOLES
ribtricot m.vorm 1.78 1 .38
Tricot CAMISOLES
ronde hals 2.28
Interl. DIRECTOIRS
ook grote maten 1 -98
Zuiver wollen, camisoles
m. fant. bustevorm 2.98

Pracht partij zuiver
wollen CAMISOLES

ronde hals
gr. maat
5.98

bijp. DIRECTOIBS
m. boordje

5.48

HEREN ONDERGOED

Interl. Hr. Borstrokken
Korte mouw 3.68

Sterke Jaeger PANTA-
LONS m.elastiek, gr. m. 5.68

Alle wollen

HERENSHAWLS
107» KORTING

Op alle
* ZUIVER WOLLEN

DEKENS (ook merkdekens)

* GEWATT. DEKENS

~k PLAIDS

* TAFELKLEDEN

* MEUBELSTOFFEN

* BIJVULLEN EN OVERTR.
VAN MATRASSEN

k MATRASSEN
(alle soorten)

10 korting
Prima gem. wollen _
DEKENS 150 x 200 1 4.1 ö

Zware DEKENS
Patroon gem. wol /' - iK»

In grote 2 pers.
190 x 230 32.48

Gekl. flanellen. . _
LAKENS 7.48 6.78

In grote 2 pers.
170 x 220 8.78

Wasechte KLEEDJES
1.98 - 1.78 1.48

COUPONS
OVERGORDIJNSTOF

EN VITRAGE.

Witte flanellen

LAKENS grote maten
1 pers. 5.68
2 pers. 6.78

LAKENS EN SLOPEN

Prima graslinnen
LAKENS 150 X 235 5.78
180 x 235 2 pers. 6.98
SLOPEN 1.98 1.68

Graslinnen LAKENS __
2 x cordon 150 x 235 6.98
180 x 235 2 pers. 7.98
Bijp. SLOPEN 2.28

Mooie gebord. LAKENS , „
150x235 6.98
180x235 8.48

THEEDOEKEN •

prima katoen 98 78 et

Prima halflinnen
THEEDOEKEN 1.38 1.28
Flan. STOFDOEKEN

38 28 et

Badstof
KEUKENHANDD. 98 C*

Alle wollen
Ds. SHAWLS
DAMES PULLOVERS
EN VESTEN

10 korting

RESTANTEN B.H.'s

Y* PRUS

HAARLEM

J. Th
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

ZANDVOORT
Telef.2666

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC.
PAKVELDSTRAAT 21

VERSTEEGE
— TELEF. 2323

P. Ksrkman
Haltestraat 63.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERU 2 qs?

„MARIËNBOSCET
«taan bovenaan In kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobyleite,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19ö/sD

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236 % ..

Begrafenisonderneming

A. KOBK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt. R ,_,
X' YJ

NAAICURSUS
Voor de naaicursus van Dinsdag-
avond en Woensdagmorgen kunnen
nog enkele dames ingeschreven
worden. Inl.: Mevr. A. Blaauboer-
Zwart, Haltestraat 46, Telef. 2392

BEVOLKINGSONDERZOEK
Mededeling

Voor diegenen, die door de een of
andere reden, niet aan het afgelopen
bevolkings-cnderzoek hebben kun-
nen deelnemen, is de gelegenheid
opengesteld' zich alsnog te laten
doorlichten op hoogstwaarschijnlijk
Zaterdag 15 of 22 Januari a.s. in het
consultatiebureau in de Poststr. 7.

Al diegenen, die hiervoor in aan-
merking willen komen, worden
vriendelijk verzocht zich op te
geven bij" Mevrouw van Reede,
Kiosk Touring Zandvoort, Raad-
huisplein, telef. 2262 tot en mei-
uiterlijk 11 Januari, opdat er tijden
kunnen worden vastgesteld.

Ook uw adres Krz
Eerste Zandv. AardappelhandolADAI Prinsaasoweg 15

. DWL. Telef. 2066

Taxi nodig?
Belt U 2332

Garage De Tol
GROTE KROCHT 18

Ingedeeld voor
ZIEKENVERVOER.

$

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen -uau Zondag j.1.:

T.Z.B. 1-Nw.Vennep 1 2-1
T.Z.B. 2-E.H.S. 3 2-1
Terrasvogels 4-T.Z.B. 3 20-1

Programma voor a.s. Zondag:
Kinheim 2-T.Z.B. I 12 u.
H.B.C. 5-T.Z.B. 2 12 u.
T.Z.B. 3-S.V.Y. 4 2.30 u.
T.Z.B. jun.-D.S.K. a 12 u.

(v.d. Aart beker).
Zaterdagmiddag:

T.Z.B. adsp. b-Hfd. Boys c 3u.

Schucoskop
Een opschrift, dat U waarschijn-

lijk weinig zal zeggen, doch waar-
voor wij U verwijzen naar de in dit
nummer voorkomende advertentie
van schoenhandel Brossois. Een
buitengewoon apparaat, interessant
en leerzaam, dat heden voor het
eerst in Zandvoort in dit bedrijf
arriveerde. Wij hopen er volgende
week een beschouwing aan te wij-
den, omdat 't zéér de moeite waard
is. Bovendien een zeker vermeldens-
waardige primeur.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van Zandvoort-

meeuwen heeft het nieuwe jaar
goed ingezet. De lastige uitwed-
strijd tegen T.Y.B.B. werd n.1. ver-
diend met 4-2 gewonnen.
Ook Zandvoortmeeuwen 2 liet,

zich niet onbetuigd en legde in de
thuiswedstrijd tegen Velsen 2 be-
slag op beide punten.
Een mooi resultaat behaalde voorts .

het in de running zijnde jun. a elf-
tal, dat de uitwedstrijd tegen V.S.V.
b met klein verschil wist te winnen.
Uitslagen van Zondag 2 Januari:
T.Y.B.B. 1-Zandvoortm. 1 2-4
Zandvoortm. 2-Velsen 2 2-0
Zandvoortm. 3-V.S.V. 5 1-1
Zandvoortm. 4-V.S.V. 6 o-L
Heemstede 3-Zandvoortm. 7 3-5
V.S.V. b-Zandv.m. jun. a 1-2
Hillegom b-Zandv.m. jun. b 5-1
Schoten b-Zandv.m. jun. c 6-2

Op Zaterdag 1 Januari werden-
geen wedstrijden gespeeld.

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 2-D.E.M. 2 2,30" u.
Zandv.m. 3-DJE.M. 3 12,30 u.
Zandv.m. 4-D.S.S. 2 12 u.
H.F.C. 6-Zandv.m. 5 9,45 u.
Zandv.m. 7-D.S.B. 4 9,45 u.
Zandv.m. jun. b-R.C.H, g 9,45 u.
R.C.H. i-Zandv.m. jun. c 2,30 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 2-V.V.S.V. 1 2 30u.
S.I.Z.O. 5-Zandv.m. 3-, 2,30 u.
V.S.V. a-Zandv.m. adsp. a 3 u
V.S.V. d-Zandv.m. adsp. b 3u-
H.F.C. h-Zandv.m. adsp. c 3 u
Zandv.m. adsp. d-Hillegom c 3 u.

Oefening Staalt Spieren
De plotseling invallende felle •

koude en het nog niet gereed zijn
van de herstellingswerkzaamheden
aan de centrale verwarmingsinstal-
latie, hebben ons genoodzaakt de'
lessen van'Maandag 3 en Dinsdag 4
Januari af te lassen.

Inmiddels zijn de lessen Donder-
dag j.1. tóch begonnen, zodat ook de
uitgestelde overdracht van de Jon-
gensvlag Maandag a.s. kan geschie-
den. De openbare kleuterles werd
vastgesteld op 22i Januari a.s.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. speelde K.J.C; Zand- •

voort de eerste ronde om het maan-
delijkse clubkampioenschap. De
strijd was zeer spannend. Nb.I werd
G. Meyer; 2. G. Keur; 3. J. Boom;
4. H. de Muinck. Heren, doet Uw
best, het gaatom zeer fraaie prijzen..

Biljartver. «De Zeereep»
Evenals het vorig jaar is voor de

leden en donateurs van de biljart-
vereniging „De Zeereep" op 29
December 1.1. een gezellige avond
georganiseerd, in het clublokaal
van hotel-café „Zandvoort Duin"
aan de Zeestraat 29. De stemming
deed niet onder voor die van vorig
jaar. Prachtige prijzen waren be-
schikbaar gesteld. Na middernacht
schaarden allen zich om de gedekte
tafel, om het beroemde „slippertje",
door de heer Van Hoorn klaarge-
maakt-, te nuttigen. Het was een
zeer geslaagde avond, waarop met
voldoening kan worden teruggezien.
De competitie is nog in volle gang.
De spanning is groot en de pres-
tatie in steeds stijgende lijn. Over
enkele maanden zal de clubkam-
pioen bekend zijn. Nadere mede-
delingen hierover volgen nog.
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Langs de Vloedlijn

Als een man een tijger ver-
moorden wil, noemt hij het
sport; als een tijger hem ver-
moorden wil, noemt hij het
bloeddorstigheid.

Bernard Shaw.

Gewichtige discussie! Waarover het gaat? Natuurlijk, over Zand-
<^ voort! Waarover souden Zandvoorters anders moeten praten?

Cliché welwillend beschikbaar gesteld door Haarlems Dagblad.

Het balcon van Zandvoort is onze Rotonde. U ziet ze zeker wel
eens staan, onze oud-Zandvoorters, de groep onder onze inwoners,
die met hechte familiebanden, teruggrijpend in de eeuwen, aan
hun gebortegrond verknocht zijn. Ze staan het liefst vlak- bij zee.
HUN zee, waaraan se zozeer gehecht zijn. Daar worden de laatste
nieuwtjes uit hun dorp besproken en dan zwijgt de critiek niet.

Dat. is altijd zo geweest en zal wel altijd zo blijven. In vroeger
jaren was hun plaats »an samenkomst „De Wurf', aan de uoet
van de oude, glooiende Strandweg. Weggedoken tegen een muur,
beschut voor felle windvlagen, gaan de laatste dorpsnieuwtjes
over en weer. Later, in de bezettingstijd, toen de Strandweg
werd afgesloten, werd de hoek van de Haltestraat bij het Post-
kantoor het aangewezen verzamelpunt. Toen kwam de Rotonde
en hotel Bouwes en geheel vanzelf werd het verzamelpunt
daarheen verlegd. Natuurlijk weer vlak bij zee, HUN zee.

Bovenstaand karakteristiek plaatje, vervaardigd bij hotel Bouwes,
geeft daar een voorbeeld van. In een wekelijks praatje hopen wij
U een gedeelte van de gesprekken tussen Aerie en Wullum, weer
te geven om daarmede een indruk te brengen, van hetgeen er

onder onze Zandvoorters, met betrekking tot hun geboortedorp
leeft. De namen zijn willekeurig gekozen, omdat het echt Zand-
voortse namen zijn. Ook moet U vooral niet denken, dat het de
zo bekende Zandvoorters zijn, die op bovenstaande foto voor-
komen. Degenen, die U daarop ziet, zijn maar enkelen van de
zéér velen. En aangezien de meeste van deze debatten op Zand-
voorts balcon, „De Rotonde", worden gevoerd, meenden wij onze
nieuwe rubriek het beste te kunnen betitelen met „Balcon-varia".
Op pagina 2 vindt U het eerste gesprek van deze week. Wij hopen,
dat U er allen week-in, week-uit véél pleizier van zult beleven.

Fraaie revue Operettevereniging

De opvoering van de cabaret-revue
„Van vadermoorder tot spijker-

broek" Zaterdagavond door de
Zandv. Operettevereniging voor
leden en donateurs in theater Mo-
nopole over het voetlicht gebracht,

mag zeker de meest opmerkelijke
prestatie worden genoemd, die de
laatste jaren door een Zandvoortse
amateurvereniging werd geleverd.

Deze in alle opzichten geslaagde
revue werd in hoofdzaak samen-
gesteld door het lid der vereniging,

de heer P. Kist, die zo goed als alle

teksten schreef en een resultaat

met de opvoering bereikte, dat zeker
met ere mag worden genoemd.
Verscheidene maanden werd aan de
voorbereiding ervan gewerkt, waar-
door de gehele voorstelling zich ken-
merkte door vaart en enthousiasme,
door fraaie aankleding en kunst-
zinnige decors, die maar al te dik-
wijls de grens van beroepswerlc be-
naderde. Via het Zandvoort van
weleer, in de eerste jaren, van op-
komst tot badplaats, voert deze
revue ons in hoogst aantrekkelijke
scènes naar het Zandvoort van
heden, op logische en verantwoorde
wijze. Het hoogtepunt van de ge-
hele opvoering was ongetwijfeld de
prachtige „Quadrille de Lanciers"
ingestudeerd door het dansinstituut
J. Stol, waarvan een buitengewone
bekoring uitging, niet het minst
door de schittering der buitenge-
woon fraaie costuums, een. scène,
die hoog uitkwam boven het door-
snee amateurisme en zeker dan ook
deze naam niet meer verdient. Er
werd een resultaat mee bereikt,

waarvoor de heer J. Stol, die als

leider optrad, alle eer en bewon-
dering toekomt.
Buitengewoon voldeed ook de

, finale van het eerste deel, de
„Landenflnale", waarin Italië,

Spanje, Frankrijk en Hongariie ge-
volgd werden bij hun opkomst door

Holland, voor een fraai decor, met
als hoofdmotief een molen met
rood-wit-blauw verlichte en draai-
ende wieken. De meest humoris-
tische scène was zeker: „We gaan
naar Zandvoort", waar een Amster-
dams echtpaar per velicopède in
Zandvoort arriveerde en verwikkeld
raakte in de meest komische situa-
ties bij hun belevenissen aan het
strand, temidden van in badcos-
lumes van omstreeks 1900 geklede
baders.

Oude en nieuwe songs werden
vóór en na de pauze uit volle borst
meegezongen, een dubbel mannen-
kwartet — vóór de pauze met oude— na de pauze met moderne schla-
gers wekte grote geestdrift, we
zagen een griezel-scène „de gele
hand", en een leuke sketch voor
dames: „'t Is onbegrijpelijk", waar-
na de grote finale de bekroning
vormde van heb gebodene, n.1.

„Bladeren in het operette-album",
waarin koor en solisten met enorm
succes de meest bekende delen
zongen uit de operettes: „Gravin
Maritza", de „Czardas vorstin" en
„De Graaf van Luxemburg". Aan
de ovaties kwam bijna geen einde,
zodat men tot herhaling van enkele
gedeeltes gedwongen werd.

Wil Elzinga en Wim van der Moo-
len wisten, na een zéér geslaagde
proloog, steunend op hun jarenlange
toneelroutine, als commère en com-
père op boeiende wijze, de leemten
tussen de scènes met leuke samen-
spraak op te vullen, zodat een vlot
afgewerkt en met véél vaart ge-
speeld geheel ontstond, waarbij oog
en oor voortdurend gestreeld wer-
den.

Costumes en kapwerk van Joh.
Gerritsen en Zn. te Amsterdam vol-
deden in alle opzichten en een ex-
tra woord van lof komt zeker toe
aan het versterkt orkest „The

Ook het komend seizoen weer een

helicopter-dsenst
naar Zandvoort?

Dinsdagmorgen zijn in het Raad-
huis besprekingen gevoerd tussen
de burgemeester van Zandvoort en
de heer Preydel, directeur van de
„Copex" te Hillegom, als vertegen-
woordiger van de „Sabena" te

Brussel, om de mogelijkheden te

onderzoeken voor een mogelijke
helicoptère-dienst in het komend
seizoen naar Zandvoort.
Het "typerende van dit onderhoud

was ongetwijfeld, dat het verzoek
om contact te zoeken met Zand-
voort, thans van de Sabena was
uitgegaan, in tegenstelling met
vorig jaar, toen. Zandvoort contact
zocht met de Brusselse heli-haven.
In Sabena-kringen was men aan-
vankelijk de mening toegedaan, dat
Zandvoort dit jaar, door de nieuwe
stormschade, die eind December
werd aangericht en ruim ƒ10.000,

—

aan herstelwerkzaamheden vorder-
de, geen interesse zou hebben voor
een luchtverbinding per helicop-
ter, men verzocht de Copex hier-
naar eens nader te informeren.

Tijdens het onderhoud, dat Dins-
dagmorgen plaats had, heeft Mr.
Van Fenema verklaard, dat de
stormschade, die inmiddels reeds
weer voor het grootste deel hersteld
werd, niet van de minste invloed is

geweest op de belangstelling, die
Zandvoort voor deze luchtverbin-
ding heeft. Van Sabena-zijde bleek,
dat deze maatschappij, door de
aankoop van twee nieuwe toestel-
len, thans over één reserve-toestel
beschikt, dat men gaarne deze
zomer productief zou willen maken.
De combinatie-vluchten van vorig

jaar: Rotterdam-Keukenhof-Haar-
lem-Zandvoort -tegen speciaal tarief'

met in elke plaats een attractief
bezoek, bleken bij het publiek
steeds meer aan populariteit te
winnen, zodat men voor dit jaar,
een dergelijk gecombineerd systeem
wil gaan toepassen. Nu de Keuken-
hof is uitgevallen, heeft men zich
als eerstei mogelijkheid gedacht een
gecombineerde vlucht: Rotterdam-
Haarlem-Zandvoort en over de
bollenvelden terug naar Rotterdam
voor het tijdvak 10 April - 15 Mei
met in elke plaats een oponthoud
van langere duur, hetgeen na de
ervaringen van vorig jaar, zéér
wenselijk bleek. O.a. zullen de
passagiers zich dan ook langer in
het Frans Hals museum te Haarlem
kunnen ophouden.

Daarnaast ziet men, dan mogelijk-
heden in verband met de komende
tentoonstelling „E. 55" te Rotter-
dam. De moeilijkheid echter is, dat
de helihaven te Rotterdam aan de
Catshoek te ver van het tentoon-
stellingsterrein is gelegen. Mocht
er een oplossing kunnen worden
gevonden, om vlak bij het- tentoon-
stellingsterrein een extra helihaven
aan te leggen, waarover thans
wordt onderhandeld, dan stelt men
zich voor een „Noordzee-badplaat-
sen-vlucht" te gaan organiseren van
15 Mei tot omstreeks 15 Augustus
van het tentoonstellingsterrein af
naar Scheveningen, Noordwijk en
Zandvoort. Mocht geen geschikt
landingsterrein bij de „E. 55" kun-
nen worden aangelegd, dan zou
men toch in elk geval deze vlucht
willen maken van het huidige
vliegveld in Rotterdam af langs
dezelfde route en terug naar Rotter-
dam. Of Noordwijk al dan niet in
deze plannen zal worden betrokken,
hangt af van de vraag, of men daar
een geschikt landingsterrein zal
kunnen gereed maken. Tot nu toe
achtte men dit nog niet mogelijk,
doch de onderhandelingen daarover
worden voortgezet. Indien onver-
hoopt Noordwijk zou uitvallen, dan
zou msn tóch de vluchten willen
maken via Scheveningen regelrecht
naar Zandvoort. Alle vluchten, zo-
wel tijdens de bollentijd als ge-
durende de zomermaanden, zouden
dan uitsluitend gedurende de week-
einden en de feestdagen (Pasen,
Hemelvaartsdag en Pinksteren)
worden gemaakt.
Mr. Van Fenema heeft de heer

Preydel medegedeeld, dat Zand-
voort — mede uit propagancla-
oogpunt — in principe er alles voor
gevoelt, om als eindpunt van de

Moonlight Serenaders" dat op
uiterst vaardige en muzikale wijze
een prachtige ondersteuning bood
bü zang en dans.

Met buitengewoon veel genoegen
kan de Zandvoortse operettevereni-
ging terugzien op de opvoering van
deze revue, die in allo opziciitcn
véél bewondering wekte en Zater-
dag a.s. nog éénmaal zal worden
herhaald. Wij zeiden bij onze aan-
kondiging vorige week niets teveel:
Hier werd inderdaad een zéér op-
morkelijke prestatie geleverd. K.

gedachte vluchten te worden inge-
schakeld. Evenwel zal getracht
worden, in. Zandvoort een ander
"landingsterrein te vinden, dat méér
in het dorpscentrum gelegen is, of

althans vlak daarbij. Het Caravan-
camp voldeed vorig jaar wel, doch
bleek wat ver weg te zijn, boven-
dien zal daarop in de zomermaan-
den geen plaats er voor kunnen
worden ingeruimd. Als het meest
ideale wordt gedacht het nog braak
liggend terrein in de omgeving van
Paviljoen Kiefer aan de Noord-
boulevard, waartegen de Rijks-
luchtvaartdienst vorig jaar bezwa-
ren had. Hierover zal echter —
indien de voorgenomen plannen
voor realisering vatbaar blijken,
waarover thans opnieuw met de
Sabena zal worden onderhandeld,
nieuw contact met de Rijkslucht-
vaartdienst worden opgenomen. Er
zal uiteraard nog véél in details
moeten worden geregeld, vóór van
een definitieve doorvoering van de
bestaande plannen kan worden ge-
sproken, doch men beschikt thans
nog over voldoende] tijd om alles te

kunnen regelen. Dit is dan ook de
oorzaak geweest, dat men reeds zó
vroeg in dit jaar de besprekingen
over deze helicopter-verbinding is

begonnen. K.

Klaverjas-tournooien
Het verheugt ons zéér, te kunnen

mededelen, dat in „Zomerlust" op
de Zaterdagavonden 12 en 19 Febr.
a.s. een klaverjastournooi zal wor-
den georganiseerd. Niet maar zo'n
gewoon klein tournooitje, doch
"öeide malen zéér groot van opzet
en om vele fraaie en waardevolle
prijzen. O.a. zullen er verscheidene
waardebonnen — een flink bedrag
vermeldend — te verdienen zijn.

De opbrengst van deze tournooien
zal bestemd zijn voor een voor alle

klaverjassers zeker zéér sympathiek
doel, n.1. de versteviging van het
instrumentenfonds van de Zand-
voortse muziekkapel. Nu het — door
medewerking van het Zandvoortse
gemeentebestuur — lening en sub-
sidie — zeker is geworden, dat de
leden van onze kapel in het komend
voorjaar in nieuwe uniformen zul-
len zijn gestoken, nu Gedeputeerde
Staten hun goedkeuring aan het
desbetreffende raadsbesluit hebben
gehecht, zou het vanzelfsprekend
zéér toe te juichen zijn, wanneer
bij de eerste uitvoering, die medio
April zal plaats hebben, tevens de
allernoodzakelijkste nieuwe instru-
menten aanwezig zouden zijn. Daar-
om worden deze klaverjastour-
nooien met volledige instemming
van ons gemeentebestuur georgani-
seerd. Klaverjassers kunnen zich
van heden af reeds voor deze tour-
nooien opgeven. Wacht U er niet- te

lang mee, opdat U niet wegens
plaatsgebrek moet worden teleur-
gesteld.

Het gaat goed met onze popu-
laire kapel. Er is allerwege actie,

óók van de leden zelf. En er komt
nog méér actie, want er moet vóór
medio April nog véél gebeuren. Wij
denken b.v. aan een nieuw vaandel.
Dat hoort er toch óók nog bij?

Wat dit laatste betreft, daarover
hoort U volgende week méér!

«Phoenix» speelde

«Om zeven uur thuis»

Het was zeker geen benijdens-
waardige taak voor de spelende
groep van „Phoenix" om Zaterdag-
avond in gebouw „Zomerlust" een
aanvaardbare opvoering te brengen
van „Om zeven uur thuis", een
spel in drie bedrijven en 6 taferelen
door R. C. Sheriff. Want men moest
wel over een behoorlijke toneel-
routine beschikken om dit spel loven
in te blazen. De geheimzinnige ge-
schiedenis van een braaf huisvader,
die door geheugenverlies een etmaal
van huis wegblijft, waardoor hij

door enkelen van moord wordt
verdacht, die in datzelfde etmaal
plaats vindt. De ontwikkeling van
de geschiedenis speelt zich af rond-
om de huistafel in ellenlange ge-
sprekken, zonder enige handeling,
waardoor eentonigheid en verveling
op den duur niet uitblijven, óók
niet, al tracht men deze door goed

toneelspel zoveel mogelijk te ver-
drijven.
„Phoenix" ontkwam er evenmin

aan en tóch stonden verscheidene
sterke spelers uit de ploeg op de
planken. Ludy Weber als Janet
Preston, die vreselijk veel moest
huilen en dat keurig netjes deed,
Jan Weber, haar echtgenoot, de aan
geheugenverlies lijdende Davis
Preston, die als zodanig de zeker
gevraagde, echt zielige indruk
wekte, voorts een aantrekkelijke
huisdokter Sparling door Joop Vol-
der, — een bijzonder sympathiek
gespeelde rol, een gepensionneerde
majoor Watson, door Wim Persson,
die een niet onaardig gevonden cre-
atie bracht, echter wat te bravour-
achüg en bovendien zonder de mini-
mum vereiste rolkennis, een ge-
slepen politie-inspecteur Heming-
way van Rob Toornburg en een
echt menselijke en met het familie-
leed zéér medelevende advocaat
Mr. Petherbridge van Paul Toorn-
burg, (de beide laatsten echter met
een absoluut te jong voorkomen)
en tenslotte een debuut van Lyda
Willemse als de dochter van een
barhouder, Peggy Dobson, die veel-
belovend begon, doch waarschijn-
lijk tengevolge van zenuwen een
steeds bedenkelijker wordende rol-
kennis openbaarde.

De voorstelling heeft ons weinig
kunnen overtuigen. We hebben van
„Phoenix" héél wat betere opvoe-
ringen genoteerd staan. De keuze
van regisseuse Johanna Opdam,
kunnen wij dan ook niet bewon-
deren.

Er was een zéér mooi decor van
de firma Van Sluisdam, fraai ver-
licht door de fa. Penaat en over het
algemeen goed kapwerk van L.
van Volen.

Vice-voorzitter M. Paardebek
opende de avond en huldigde na
afloop de spelers met- bloemen en
geschenken. Een bal volgde na af-
loop van de voorstelling met mu-
ziek van „The Rhythm four".

Nieuwe treinenloop
Nu deze week de nieuwe
dienstregeling voor de trein-
verbinding met Amsterdam
is ingegaan, die aanzienlijk
afwijkt van de oude tijden,
laten wij hieronder de nieuwe
vertrek-uren van de treinen
naar Amsterdam volgen.
Zulks ten gerieve van onze
lezers, waarvan er velen ons
verzochten, de nieuwe tijden
te willen vermelden.

6.26 en 6.44 niet op Zon- en
feestdagen; 7.18 alleen op
Zon- en feestdagen; 7.25, 7.57
en 8.23 niet op Zon- en feest-
dagen; 8.56, 9.23, 9.58, 10.56,
11.56, 12.28 (alleen Zaterdag),
12.56, 13.28 (alleen Zaterdag),
13.47 (alleen Zon- en feest-
dagen), 13.58 (niet op Zon- en
feestdagen), 14.28 (alleen Za-
terdag), 14.56, 15.47 (alleen
Zon- en feestdagen), 15.5S
(niet op Zon- en feestdagen),
16.57, 17.28 (alleen op werk-
dagen behalve Zaterdag),
18.56, 19.54, 20.56, 21.56, 22.56
23.46 en 0.18.

Postduiventenioonstelling

Een zéér geslaagde tentoonstelling
van postduiven, die beide dagen
veel belangstelling trok, óók van
duivenliefhebbers uit de omliggende
gemeenten, werd door de postdui-
venvereniging „Pleines" Zaterdag
en Zondag j.1. in gebouw „Ons
Huis" gehouden. 24 leden, waar-
onder 3 Junioren-leden buiten
mededinging, hadden 158 vogels
ingezonden, waaronder zich ver-
scheidene fraaie exemplaren be-
vonden. Keurmeester P. Borst uit
Dordrecht had dan. ook een moei-
lijke taak, om tol een verantwoord
resultaat te komen en sprak zijn

.

grote bewondering uit voor het peil,

dat de Zandvoortse vereniging met
het fokken in het afgelopen jaar
had bereikt. Tenslotte werden de
volgende uitslagen bekend gemaakt:
Mooiste duif: J. Schrander met

92 punten (maximum bereikbaar
aantal 100).

Damesprijzen: (1 vogel door elke
dame van een lid ingezonden): 1. P.
Stokman 91,5 punt; 2. K. Driehui-
zen 91,5 punt-; 3. M. Buis 91,5 punt;
4. C. Koper 91 punten; 5. J. Schran-
der 91 punten.

Collectieve uilslagen voor gehele
inzending (5 vogels): 1. J.J. Lans-
dorp 542 p.; 2. P. Stokman 541,5 p.;

3. M. Buis 541 p.; 4. J. Donker 539 p.
5. J. Schrander 538,5 p.; 0. A. Dors-
man 538 p.; 7. P. Koper 533 p.;

8. H. Lansdorp 537,5 p.; 9. Th. v.d.

Meulen 536 p.; 10. G. Driehuiz.cn
535 p.; 11. C. Keur 535 p.; 12. J.

Koning 534,5 p.; 13. C.Kopcr 532,5 p.

14. C.K. Draijer 531,5 p.; 15. A. C.

Molenaar 531,5 p.; 16. J.N. Huijer
530 p.; 17. Chr. Allebes 527 p.;

18. A.H. Daane 527 p.; 19. K. Drie-
huizen 524,5 p.; 20. C. do Leeuw
523,5 p.; 21. K. Kramer 522,5 p.

Gemeente-avond Geref. kerk
Tijdens de gemeente-avond, welke

Maandagavond in de Gereformeerde
kerk aan de Julianaweg plaats had,
hebben twee Zuid-Afrikaanse zen-
delingen iets verteld over hun
werkzaamheden in dit werelddeel.

Ds. Cronjé, predikant bij de Ned.
Geref. kerk, gaf in een korte inlei-

ding een idee van de geweldige
afstanden, die het zendingswerk
daar bemoeilijken. Zo is b.v. het
dichtstbijzijnde station oneeveer 540
km. verwijderd van zijn standplaats.

Ds. Odenzaal, eveneens predikant
bij bovengenoemde kerk, hield
daarna een causerie over het Gods-
dienstig leven in Zuid Afrika en
de wijze, waarop het zendingswerk
aangepakt wordt. Van de pl.m. 9
millioen zielen tellende negerbevol-
king noemt zich ongeveer 5 millioen
Christen, waarender zich zowel
Rooms Katholieken als Protestanten
bevinden. Daarnaast is er nog een
groot aantal secten, dat op onge-
veer 1800 wordt geschat-. Daar de
negerbevolking zéér godsdienstig
van aard is, is het niet moeilijk,
contacten te leggen, die men zowel
in de kleine dorpen als in de grote
steden makkelijk tot stand kan
brengen. In sommige streken in
Natal b.v. wordt de zending de
invloed van Islam en Hindoeïsme
gewaar, doch gestaag vindt het
zendingswerk der kerken voortgang.
Medewerking aan de avond werd

verleend door een zéér geslaagd
optreden van het zangkoor „Laus
Deo".

Schaaknieuws
De uitslagen van de onderlinge

competitie, gespeeld op Donderdag
6 Januari, luiden als volgt:
Afd. A: de Jong-Haagen 1-0

Termes-v.d. Brom 0-1
Janssen-Kop 1-0

Afd. B: Slijkerman-Eldering 1-0
v. Duyn-Weber 0-1
Mühlenbruch-C. Molenaar '/s-'A

Aan onze adverteerders
Van de drukker van Zandvoorts

Nieuwsblad ontvingen wij het vol-
gende schrijven, d.d. 8 Januari j.1.:

„Aangezien steeds meer adverten-
ties voor Zandvoorts Nieuwsblad
des Vrijdags worden aangeboden,
zijn wij vanzelfsprekend niet meer
in staat hieraan de nodige aandacht
inzake opmaak etc. te schenken. De
tijd van voorbereiding is daarvoor
te kort. Wij hebben dan ook beslo-
ten, advertenties uiterlijk tot en -met
Donderdag aan te nemen. Adverten-
ties, die des Vrijdags zullen wor-
den aangeboden, blijven dan liggen
tot het «olgend nummer. Familie-
berichten en zgn. „Trekkers" val-
len hier vanzelfsprekend niet onder".

U hoort hel dus, H.H. adverteer-
ders: onze drukker is onvermurw-
baar. Het werd ook te mal de laat-
ste tijd, want een uitzondering, om
een advertentie op Vrijdag nog te
zetten, werd tot regel en dat kan
natuurlijk niet. Onze drukker stelt

er prijs op met een goed verzorgd
en typografisch verantwoord blad
voor de dag te komen. Daarin slaagt
hij o.i. iedere week. Maar wanneer
advertenties te laat binnenkomen,
moeten ze in een te kort tijdsbestek
worden verwerkt en kan niet meer
voor een geslaagd opgemaakte ad-
vertentie worden gezorgd.
U zult dit volkomen kunnen be-

grijpen en óók kunnen billijken.

Daarom vragen wij U nogmaals met
klem, waarop wij tijdens onze be-
zoeken bij U óók steeds aandringen:
geeft U ons uiterlijk Donderdags
Uw annonce, het is in Uw eigen be-
lang, omdat wij U dan een goede
en verantwoorde opmaak kunnen
garanderen. In alles moet regel zijn,

maar hier zéér zeker!
Mogen wij op Uw medewerking

rekenen?

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF:
„'t Hek is van de Rotonde".
(Nieuw Zandv. spreekwoord).



Er valt een speld

in Keulen . . •

Met die speld in Brussel (31Juli 1948)

maakt dat 2 spelden in 6 jaar. Ik

weet dat zo zeker omdat jt met

Draadomroep ttlles boort. Alles, tot

de fifnste nuances in een orkest. Ah
groot muziekliefhebber (van New Or-

leans tot Baob) heb ik dan ook Draad-

omroep.

Zó duidelijk ea ongestoord bren-

gen de vaklui Tan PTT de radio-

programma's van binnen- en bui-

tenland bij U ia huis*. Zij stellen

haarscherp voor U «f - U draait

alleen maar even aan de knop
(géén zoeken, géén bijstellen!).

Op één r«n de zenders is er altijd

gezellige muriek (prettig Toor de

hiïis>rou\r !). Word óók abonné
ea

U Boort bet fynste bet best!

*Ali U in het gebied Tan een gemo-
decnisecid 4-programm&~net woont.

DRAADOMROEP
geeft siorlngvrlje studloklank

Reinier van 't Hoff

Reinier van 't Hoff, die van 1903

tot - naar wij menen ~ 1949 direc-

teur 'was van de Zandvoortse Mu-
ziekkapel, heeft Zaterdag 8 Januari

j.1. zijn 80ste verjaardag gevierd.

Leiden's en Haarlem's tram,scorps,

de Harmoniekapel „Excelsior" te

Heemstede-Bennebroek, de Politie-

muziekverenlging „Wilhelmina" te

Santpoort, verenigingen, die de heer
van 't Hoff eveneens vele jaren

leidde, alsmede vele bekenden en
vrienden hebben hem die dag op
hartelijke wijze gehuldigd.

Wij hopen binnenkort de heer v.

Hoff te bezoeken aan de Jansstraat
no. 63, daar hijzelf door heupver-
kalking niet meer in staat is, zich

van huis te begeven en hopen onze
lezers dan nog het een en ander uit

het leven van deze Haarlemse mu-
sicus — die ook van diverse Zand-
voortse verenigingen dirigent was -

het een en ander te vertellen.

. PUROL in huis?
/,

'JjQ Bij brand- en snijwonden, pijnlijke
' kloven, ruwe handen en schrale huid

Begrafenis jachtopziener
A. Drommel
Op de algemene begraafplaats

alhier is Donderdagmiddag ter aar-
de besteld het stoffelijk overschot

van jachtopziener A. Drommel, die

begin van deze week op 56-jarige

leeftijd vrij plotseling overleed.

Er was voor deze teraardebestel-
ling een zéér grote belangstelling

en een groot aantal bloemstukken
dekte de baar. Aan de groeve
merkten wij o.m. op de korpschef
van politie, de heer H. P. Huijsman,
vele leden van het Zandvoortse
politiecorps en zo goed als alle

jachtopzichters in Zandvoort.

Het woord werd gevoerd door een
zoon van rentmeester C. M. Rein-
ders Folmer te Aerdenhout, bij wie
de overledene vele jaren als jacht-
opziener in dienst was. Namens de
jachtheer schetste spreker w"len
de heer A. Drommel als een plichts-

getrouw en buitengewoon gewaar-
deerd opzichter, die zich altoos zéér

nauwgezet van zijn taak kweet en
waaraan de familie zéér veel te

danken had, een persoon, die een
grote leegte achterlaat en zéér zal

worden gemist. Voor alles wat de
overledene voor de familie te bete-
kenen had gehad, bracht spr. na-
mens allen zijn grote dank.

Ds. C. de Ru sprak naar aanlei-

ding van een tekst uit Jesaja woor-
den var» troost en bemoediging tot

de nabestaanden, waarna de heer
A. Kuik, die de begrafenis leidde,

namens de familie dank bracht voor
de grote belangstelling tijdens

ziekte, overlijden en bij de ter-

aardebestelling betoond.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitiluitend bij noodgevallen
Tan Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.&. Zonda-a: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. C. W. van Dijk,

Gasthuishofj» 37, telefoon 2781,

Agenda Raadsvergadering
Dinsdag 18 Januari a.s., 8 uur.

1. Ingekomen stukken.

2. Voorstel tot uitgifte in erf-

pacht van grond nabij de Vijverhut
enz.

3. Voorstel tot het doen maken
van 4 nieuwe putten ten behoeve
van de waterwinplaats te Bentveld.

4. Voorstel tot toewijzing en ver-
koop van grond.

5. Voorstel tot het inbrengen van
gronden in het grondbedrijf.

6 Voorstel tot aanvaarding van
een privaatrechtelijke vergunning
voor het gebruik van het strand.

7. Voorstel tot ruiling van gron-
den, enz., in verband met de aanleg
van een verkeersplein op de Zand-
voortselaan ca.

8. Voorstel tot instelling van een
„eonlactcommissie voor culturele
belangen".

9. Voorstel tot goedkeuring van
een tweetal concept-brieven, te

verzenden aan Ged. Staten, in ver-
band met de voorgenomen herzie-
ning van de bezoldiging van de
secretarissen en ontvangers in deze
provincie.

10. Voorstel tot het aangaan van
twee geldleningen, groot respect.

ƒ1,500,000 en ƒ1.000.000,—.

Vóór de afwerking der agenda
zal Zandvoorts burgemeester, Mr.
H. M. van Fenema, de traditionele
Nieuwjaarsrede uitspreken.

O*
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Zandvoort aan Zee
Het bestuur van de stichting

„Touring Zandvoort" heeft zich tot

de directie der Nederlandse Spoor-
wegen gewend aangaande de aan-
duiding van het spoorwegstation
Zandvoort met „Zandvoort-bad".
Dit dateert nog uit de tijd, dat

Zandvoort twee stations had, n.1.

Zandvoort-dorp en Zandvoort-bad.
Naar de mening van „Touring
Zandvoort" zou de aanduiding van
het station te Zandvoort met
„Zandvoort aan Zee" op juistere
wijze uitdrukken de voornaamste
functie van onze gemeente, name-
lijk zeebadplaats.
De aanduiding „bad" wordt met

name in Duitsland meestal gebezigd
voor badplaatsen welke niet aan de
zee gelegen zijn.

De Directie van de Spoorwegen
heeft thans aan „Touring Zand-
voort" medegedeeld, dat zij instemt
met de voorgestelde naamswijziging.
Aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat is daarvoor toestem-
ming gevraagd. Wordt deze ver-
leend dan zal het station Zandvoort
worden genaamd „Zandvoort aan
Zee".

Dansavond
Het R.K. jeugdwerk heeft a.s.

Zondag een dansavond georgani-
seerd in het Patronaatsgebouw, die,

gelet op de vele voorbereidende
werkzaamheden en de verrassende
opzet wel iets zéér bijzonders be-
looft te worden.
De initiatiefnemers, die zéér veel

werk hebben verzet om deze avond
zo attractief mogelijk te maken,
hopen nu, dat hun moeite beloond
zal worden met een volle zaal.
waaraan wij niet twijfelen.
Het ligt n.1. óók in de bedoeling

om, wanneer deze avond slaagt,

meerdere dergelijke avonden te
organiseren en deze steeds attrac-
tiever te maken. Men rekent op
alle Rooms Katholieke jongeren in
Zandvoort!

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar

16 8,56 16.00 21,24 4,30 13,00-19,30
17 9,52 17,00 22,27 5,30 14,00-20,30

18 11,00 18,00 23,45 7,00 15,00-21,30

19 —,— 7,00 12,19 19,30 4,00-10,30
20 1,00 8,00 13,26 20,30 5,00-11,30
21 1,58 9,00 14,12 21,00 6,00-12,00
22 2,41 9,30 14,54 22,00 6,30-13,00

Samengesteld door P.vïdMije KCzn.
/.Je? )

HOEST
SIROOP

vOorkinderen.mefThijm en Honing

Handelsvereniging bijeen

De Zandvoortse Handelsvereni-
ging kwam Donderdagavond in
hotel Keur in ledenvergadering bij-

een.
Voorzitter Weber sprak er zijn

spijt over uit, dat de opkomst dei-

leden vér beneden de verwachting
van het bestuur was gebleven, en
belichtte voorts in een interes-

sante nieuwjaarsrede verschillende
aspecten voor de Zandvoortse Mid-
denstand in 1955, waarbij alle hoop
vanzelfsprekend thans gevestigd is

op een goed seizoen. De vervanging
van de tram door een busdienst in
het komnde najaar en de bestaande
plannen voor verwezenlijking van
het grote Boulevardcentrum achtte
spreker de voornaamste gebeurte-
nissen, die in 1955 de aandacht zul-
len vragen. Wat het laatste nunt
betreft, wees spreker erop, dat de
enorme bedragen, die deze bouw
zullen vergen en de geweldige opzet
ervan in werkelijkheid procents-
gewijze zeker niet groter ziin, dan
de plannen, die indertijd werden
gemaakt ten aanzien van de Passa-
ge, Kurhaus, enz., en ook deze toen
nog véél geweldiger lijkende plan-
nen werden werkelijkheid.

Ia de propaganda-commissie wer-
den gekozen de H.H. S. I. Dikker en
J. Kroon. De gehouden St. Nicolaas
Actie had, naar het oordeel van
allen, gelet op de resultaten, die
door ons reeds eerder werden ge-
publiceerd, een zéér bevredigend
verloop en zal t.z.t. voor herhaling
worden voorgedragen.
Na afloop van de vergadering

bood het bestuur de aanwezigen een
z.g. „Mosselen-avond aan.

KOU-KOORTS-GRIEP
SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudi-

ge geneeskracht door veelvoudige
Samenstelling. Prils per ttoker 90 en 60 d.

Méér postbestellingen

Op een desbetreffend verzoek
van het gemeentebestuur van Zand--
voort is — naar de inspectie Haar-
lem van het Staatsbedrijf der
P.T.T. dezer dagen mededeelde —
besloten om, ingaande 24 Januari
a.s., aan de percelen Zandvoortse-
laan 269 t.m. 315 in deze gemeente,
op Maandag tot en met Vrijdag-
dagelijks in plaats van één, twee
briefpostbestelilngen te doen uit-
voeren. De postale adressering van
de betrokken bewoners zal dan die-
nen te luiden: Bentveld, post
Aerdenhout.

Korfbainieuws

De jjsgoden waren oorzaak, dat
van het korfbalprogramma van
Z.K.C. Zaterdag en Zondag niets
terecht kwam.

In het bestuur van Z.K.C, is

enige wijziging gekomen. Door
drukke werkzaamheden heeft de
heer K. Troost het secretariaat
moeten neerleggen, hetwelk thans
wordt waargenomen door de heer
A. van Breukelen, Genestetstraat 1.

Zoals in het eind van ons vorig artikel vermeld
werd, viel de Heerlijkheid Zandvoort in 1679, na het
overlijden van Wolfert van Brederode, die geen na-
komelingen bezat, terug aan de Staten van Holland.
Deze verkochten in 1722 bij openbare veiling in de
Kastelanije te 's Gravenhage de heerlijkheid Zand-
voort voor ƒ10.500,—. Koper werd de heer Paulus Loot
commissaris vanwege de Staten Generaal der Ver-
enigde Nederlanden te Lissabon. Tevens kocht Paulus
Loot óók drie Zandvoorter duinen voor ƒ4140,— en
het bode-ambt voor ƒ300.-.

Een nieuw tijdperk trad toen voor Zandvoort in,

want de naam Paulus Loot, wiens graftombe in onze
Hervormde kerk aanwezig is, is de man geweest, die
voor Zandvoort bijzonder veel heeft gedaan. Zijn
naam zal in Zandvoorts historie altijd met grote eer-
bied en dankbaarheid blijven vermeld, omdat hij de
man was, onder wiens regering enorm veel tot stand
kwam. Hoe, dat zal in de loop van deze historie-
beschrijving telkens opnieuw naar voren komen.
Voorlopig kan worden gezegd, dat Paulus Loot, zowel
op kerkelijk als maatschappelijk gebied zich een
waarachtig groot mens heeft getoond.

Paulus Loot stierf in 3753 zonder een zoon na te

laten, waardoor Zandvoort overging aan zijn dochter
Ida, getrouwd met Jan van Marselis. Laatstgenoemde
familie bezat reeds in 1654 het buitengoed Elswout.
Jan van Marselis overleed in 1793, waarna Zandvoort
aan zijn dochter kwam, die gehuwd was met P. C.
Hartsinck en na diens overlijden in 1809 aan zijn zoon.
Deze verkocht de heerlijkheid in 1824 aan Jonkheer
Barnaart, gehuwd met Jkvr. E.C.H. Teding van Berk-
hout. Jkhr. Barnaart stierf in 1851 en diens zoon in
1875. De dochter van de laatste was gehuwd met
A.C.J. de Favauge en werd toen erfgenaam van de
titel. Tenslotte was een dochter van dit echtpaar
gehuwd met Jonkheer P. Quarles van Ufford, aan
wiens geslacht de meeste der Zandvoortse gronden
tot op de huidige dag nog steeds toebehoren.
De overdracht van 1754, na het overlijden van Paulus
Loot in hel voorgaande jaar, aan Jan van Marselis,
is bewaard gebleven en luidt als volgt:

„De Staten van Holland en West Friesland doen
kond allen luiden, dat wij behoudens ons en een
iegelijks recht, verleid en verleend hebben bij deze
onzen brieve, Mi'rgaretha Elizabeth Loot, huis-
vrouwe van Pleter Martens Junior, Vrouwe van
Schaoten, Haarlemmerliede, Hofambachl, Akcndam
onz,, zoo voor haar zelve al» ten behoeve van Catha-

Toneelver. «Sandevoerde»
De onlangs opgerichte nieuwe

Zandvoortse amateurtoneelvereni-
ging „Sandevoerde" heeft onder
leiding van de heer Jos. Dröse in

studie genomen het bekende toneel-
stuk: „Huis zonder vensters". Met
de repetities werd deze week be-
gonnen. De uitvoering zal in de
maand Maart op een nog nader vast
te stellen datum plaats hebben.

Tafeltenniswedstrijden
De opkomst in gebouw „Zomerlust"
was Zondag 12-1 niet groot, toen de
afdeling Kennemerland van de
Nederlandse tafeltennisbond wed-
strijden en demonstraties hield, die
bijzonder interessant waren en een
levendig karakter kregen in vele
fraaie partijen. De Zandvoortse
tafeltennis-enthousiasten hebben
dan ook een leerzame middag ge-
mist, daar het gebodene op hoog
peil bleek te staan.
Kennemerland A speelde een

wedstrijd tegen Kennemerland B.
Voor eerstgenoemde ploeg kwamen
uit de heren B. van Eyk, R. Voogt
en G. Boers, die de strijd aanbon-
den tegen de B ploeg, de heren H.
Eyking, J. Weenink en F .de Loor
Na een uiterst spannende strijd,

waarin met rust Kennemerland A
met 2-1 vóór stond, werd tenslotte
het eindresultaat een gelijk spel,

n.1. 3-3, een stand, die de krachts-
verhouding volkomen juist weer-
gaf, daar beide ploegen aan elkaar
gewaagd bleken te zijn.

De sterkste dames-speelsters in
de afdeling, n.1. Mej. C. Schuyt uit
Haarlem en Mej. N. Groot uit Am-
sterdam speelden hierna een fraaie
demonstratie-partij, welke door
laatstgenoemde met 4-1 werd ge-
wonnen.
Het hoogtepunt van de middag

werd de demonstratie gemengd
dubbelspel, welke tenslotte door
Mej. C. Schuyt en de heer John
Oudt gewonnen werd van het kop-
pel Mejuffr. N. Groot en de heer B.
van Eyk met 2-1. Niet minder
spannend werd tenslotte de
demonstratie heren-enkelspel door
J. Oudt met 3-2 gewonnen van B.
van Eyk. Verbluffende staaltjes van
spelbeheersing werden hierbij ge-
toond.
Afdeling Kennemerland kan met

véél genoegen op deze geslaagde
wedstrijdmiddag terugzien.

(Moest overstaan.)

R.K. tafeltennisclub opgericht
Woensdag 12 Januari is onder

grote belangstelling de oprichtings-
vergadering gehouden van de R.K.
tafeltennisclub, als onderafdeling
van de R.K. Sportvereniging „The
Zandvoort Boys". De speelavonden
werden vastgesteld op Maandag- en
Zaterdagavond van 8 tot 11 uur in
het Patronaatsgebouw. Het secre-
tariaat is gevestigd bij de heer C.
Visser, Parallelweg no. 30, waarn.
secretaris is de heer A. v. d. Berg,
Haarlemmerstraat no.3. Het bestuur
zal het zéér op prijs stellen, indien
zij, die interesse hebben voor deze
goede sport, eens een kijkje komen
nemen tijdens een speel-avond.

Filmavond «'t Helm»
De groeiende populariteit voor

de filmavonden van stichting „'t

Helm" bleek Donderdagavond 6 Jan.
weer overduidelijk in theater Mo-
nopole uit de grote opkomst. De
voorzitter, de heer J. G. Wijnbeek,
kondigde in zijn openingswoord een
programma-wijziging aan, n.1. voor
de Nederlandse documentaire, „Re-
gen", welke door verbintenissen
elders nog niet kon worden ver-
toond, doch voor een volgend pro-
gramma bewaard blijft, de Franse
documenteire „Hotel des Invalides".

- Een aangrijpende rolprent die op
fel contrasterende wijze een realis-

tisch beeld toont van oorlogsvoe-
ring en de gevolgen daarvan van
de middeleeuwen af tot heden.
Daarna volgde Max de Haas' Ne-

derlandse documentaire : „Maske-
rage" opgenomen in het museum
voor Volkenkunde te Leiden, waarin
de technische mogelijkheden met
de camera, door het in het beeld
brengen van maskers, zoals die bij

de primitieve volken bestaan, op

rina Ida Loot, hare zuster, huisvrouwe van Jan van
Marselis Junior, de ambachtsheerlijkheid van Sant-
voort, waartoe behooren:
De regten van het schoutambt; secretarisambt en

bode, mits daarvoor nog betalende ƒ300,—

.

Een erfpacht van l'/j morgen duinland, waarop staat

een huis, toebehoorende aan Engel Keet (ƒ2,50 's jaars).

De regeering van Santvoort bestaat uit 7 schepenen,
die aangesteld worden bij den ambachlsbeer, bij keuze
uit een nominatie van een dubbel getal bij schout en
schepenen te formeren. Schout en schepenen stellen

aan: de kerkmeesters; de armmeesters; de gasthuis-
vaderen; de vroedvrouw op een tractement van ƒ100,-
's jaars; drie vuurboetmeesters en een vuurboetstoker
op een tractement van ƒ50,— 's jaars.

De ambachtsheer heeft het recht van approbatie
en omtrent het beroepen van predikanten; de school-
meester-koster-voorlezer en doodgraver (één man),
wordt door den ambachlsheer aangesteld op voorslag
van den magistraat en den kerkeraad. Dezelve geniet
een tractement van ƒ150,— 's jaars".
Achter op de beleningsbrief van 1722, die bijna ge-

lijkluidend is, staat nog aangetekend:
„Op elk schuitje meerder of minder afvarende don

11, zal voor ieder schuitje betaald of gekort worden
ƒ2,—. De afslag van de buiten (vreemde) visch na
afloop der pacht, zal door den kooper kunnen worden
gebenificeerd".
Tóch was er van die rechten al héél v/at afgegaan.

Wel was er nog ƒ2,— belasting onder de naam van
„Vrouwegeld", maar de zgn. .„hofvisch" was al op-
geheven. Deze hofvisch, zoals we in de enguête van
1514 reeds beschreven, bestond uit de beste kabel-
jauw bij iedere vangst, plus 4 beste schelvissen en
8 schollen. Deze opbrengst werd altijd verpacht en
beliep tussen 1500 en 1600- gemiddeld' ƒ100,- per jaar.

De pachter had daarbij het recht, telkens opnieuw do
vis uit te zoeken.
Op Katwijk b.v. bedroeg de hofvisch: van 25 schel-

vissen 1 beste; van 20 kabeljauwen1

1 beste; van 12
schollen 1 beste.

Het was geen wonder, dat de vissers tegenover deze
wel héél willekeurige belasting, dikwijls in verzet
kwamen en soms werd de hofvisch dan ook in jaren
niet afgeleverd. Op Katwijk moest men bovendien in

die jaren óók nog de 20ste penning van de haring-
vangst betalen. Tenslotte hadden de ambachtsheren
óók het recht, het volk op te roepen „tot den krijg".

(Wordt vervolgd).

verbluffende wijze werden getoond.
Een bijzonder knap gemaakt en
voortdurend boeiend fllmwerkje.

Tenslotte volgde in het vóór-
programma de gekleurde Tsjechi-
sche poppen-tekenfilm „Liefde en
zeppelin" die een kostelijke keuze
bleek te zijn, door de wel zéér spe-
ciale techniek, die de Tsjechische
filmkunst in een geheel apart licht

plaats.

Als hoofdfilm volgde de welhaast
klassiek geworden film „Drei-
groschenoper", de fantastische
schepping van regisseur W. Pabst.
Een film, die ontegenzeggelijk nog
altijd bijzondere bekoring heeft,

doch waarvan wij bij het wederom
aanschouwen na zoveel jaren ons
hebben afgevraagd of wii deze
dertiger periode nu niet zijn ont-

groeid en het nog hoogsten als een
interessant en technisch meester-
werk in haar tijd kunnen aanmer-
ken.
Al met al werd het een filmavond,

die desondanks ten volle het aan-
schouwen waard was en waarvoor
„'t Helm" door de keuze zeker een
woord van waardering toekomt.

HAMEA-GELEI
,4,^,geeft handen
om Irohs op te zijn

Dr. Melchior voor het I.A.O.

De door het Instituut voor arbei-
dersontwikkeling te Zandvoort ge-
organiseerde lezing met film door
Dr. A. Melchior uit Haarlem, over
het onderwerp: „Drie maanden de
amazone op", welke Donderdag-
avond 6 Jan. in „Ons Huis" plaats

had, heeft tot het grootste succes
geleid, dat het instituut tot nu toe

met zijn culturele winteravonden-
cyclus boekte.
De grote zaal van „Ons Huis"

was geheel uitverkocht en met
grote aandacht hebben de toehoor-
ders het reisverhaal van deze
eminente verteller, thans door de
binnenlanden van Brazilië, aange-
hoord. Dr. Melchior verstaat de
kunst, zijn gehoor voortdurend te

boeien en door zijn realistische ver-
haaltrant der belevenissen, waarin
de aantrekkelijke humor rijkelijk is

betrokken, een ieder in de ban van
zijn verhaal te houden.
Zo was het ook deze avond,

waarin na de pauze de door hem
opgenomen films werden vertoond
en van commentaar voorzien,
waarbij geen enkel detail der be-
levenissen werd verwaarloosd, zo-
dat een wonderfraai beeld ver-
kregen werd van de toestanden in

dit nog vrijwel onbekende en door
blanken onbetreden gebied.

Vice-voorzitter A. van der Moo-
len dankte de spreker voor de kos-
telijke avond, welke hij zijn audi-
torium had bereid en waarop het
Instituut met. grote voldoening mag
terugzien.

Stichting «'t Helm»
Het bestuur van „t Helm" deelt

mede, dat wegens zijn vertrek uit

Zandvoort, de voorzitter van de
stichting, de heer J. Vermeulen, als

zodanig is afgetreden. Voorlopig zal

zijn plaats worden ingenomen door
de vice-voorzitter, de heer J. G.
Wijnbeek, Dr .CA. Gerkestr. 93zw.,

die tevens het secretariaat waar-
neemt. Tenslotte zal, wegens ver-
plichtingen elders, het Noord Hol-
lands Philharmonisch orkest niet

op 3 Februari a.s. in theater Mono-
pole concerteren, doch op 7 Febr.
eveneens onder auspiciën van „'t

Helm".

Oefening Staalt Spieren
De zgn. huisvrouwen-gymnastiek

overdag, waarmede in de afgelopen
week op Dinsdagmiddag in de Han-
nie Schaftschool is begonnen, blijkt

wel in een grote behoefte te voor-
zien. Slechts enkelen van de avond-
les hadden „overschrijving" aan-
gevraagd, doch de overigen waren
nieuwelingen. Gezien de schrifte-
lijke aanmeldingen, zal ook deze les,

naast de avondles, haar weg wel
weten te vinden.
Met enige toepasselijke woorden

werd door voorzitter Brink Maan-
dag j.1. de jongensvlag in handen
gesteld van F. Rutgers, haar nieu-
we drager. De overdracht van de
meisjesvlag zal geschieden zodra
alle nodige voorbereidingen zijn

getroffen.
Voor een goede gang van zaken

is het noodzakelijk, dat de leden
van jong tot oud de lessen geregeld
en op tijd bezoeken.

Afd. Handbal. Zoals te verwach-
ten was, is de eerste competitie-
wedstrijd van de jongens tegen
Rapiditas in een nederlaag geëin-
digd. Zij verloren met 7-2.

Zaterdag a.s. spelen zij tegen
„Concordia". Wellicht lukt het hen
thans met hun grote snelheid een
overwinning te behalen. De meisjes,
die voor de eerste maal „op de
planken" komen, spelen respectie-
velijk tegen IJmond 1 en Rapiditas 2.

Damnieuws
De competitie van de Zandvoortse

Damclub wordt nog steeds geken-
merkt door een gezonde strijdlust.

Twee spelers hebben nog steeds
geen wedstrijd verloren, dit zijn de
heren Termes en Kerkman, welke
laatste helaas door een ongeval
enige tijd is uitgeschakeld.
Hier zijn nu de uitslagen:

C. Draijer Jr.-Wolbeefc 2-0

A. Hoekema-Vink 2-0

De Goede-Termes 0-2
J. Schuiten-P.Versteege 1-1

L.J. v.d. Werff-M. Weber Jr. 1-1

van Dijk-C. Draijer Sr. 0-2
Ramkema-L. Paap 0-2

«Op hoop van zegen»
De toneelvereniging „Op hoop

van zegen" heeft als tweede stuk in

dit seizoen in studie genomen het
toneelspel „Zijn afgod", door Ro-
land en Michaël Pertewe. Als
regisseur zal wederom de heer J.G.
Blsenberger optreden. In de maand
Maart zal men in theater Monopole
met dit stuk op de planken, komen.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds.'A. de Ruiter.
Bed. H. Doop.

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 16a.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Mevr. T.H. de Ru-Offeringa.

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking kerkkoor.

7 uur: Ds. F. L. van Duijkeren,
pred. te Amsterdam-W. Bijz. dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Dr. J. M. A. Daalder.

Doopsgez. Predt. te Haarlem.
7 uur Jongerendienst. Voorg.: Dr.

J. A. Schreuder. Dir. Lyceum te

Santpoort.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
Joh. H. v. Oostveen, Evangelist te
Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

Dankbetuiging

Voor de overstelpend vele bewijzen
van belangstelling en medeleven,
betoond na het plotseling overlijden
van mijn onvergetelijke man

H„- A. NTJBERG
betuig ik door deze mijn zéér harte-
lijke dank. Het is mij tot een grote
troost geweest.
Inzonderheid Directie en perso-

neel van de N.V. L. J. Rinkel; Dr.
C. F. M. Robbers, verpleger en
chauffeur van de ziekenauto, de
heren A. Loos en J. Paap, voor al

hun goede zorgen, direct na het
overlijden betoond.

M. E. Nuberg-Dumoulïn.
Zandvoort, 14 Januari 1955.
Hugo de Grootstraat 15.

Mare Canto
De kleuter- en kinderzangles-

klassen van Mare Canto vingen
weder aan op Maandag 10 Jan. om
kwart vóór 4 voor de kleuters en
om half 5 voor de kinderen, in het
Patronaat. Maandagavond, half 9
repetitie voor het dameskoor ten
huize van de dirigente: Julianaw. 16.

Aller opkomst dringend gewenst.
Nieuwe leden zijn! op die avond-

welkom.

Afgevaardigden partijcongres
In de door de afd. Zandvoort van

de Partij van de Arbeid gehouden
ledenvergadering werden voor deze
afdeling naar het tweejaarlijks
congres van de P.v.d. A. in Februari
a.s. afgevaardigd Mevrl A. Mol-
van Bellen en de heer F.W. Diemer.
Voor het- buitenlands congres

werd afgevaardigd de heer A. M.
Staal en als diens plaatsvervanger
de heer Jb. Koper.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Balcon-varia
Aerie: Wullum, wat denk je er

nou van jü, waerom zouwe ze
nou eigeluk die hekkies om onze
Rotonde zo lang weglaete?
Hebbe we in de wintermaende
niet eveveul recht om op ons
baicon te staen as in de zeumer-
maende?

Wullum: 'k Begraip er niks van
Aerie. Twie maende lang hebbe
we nou al 'n baicon zonder hek-
kie, met dat rauwe weer van de
laetste taid is dat toch aigelijk

niet zo 't weze mos.
Aerie: En banke an de zeekant

kraige we óók maer niet. Ons
gemientebestuur schijnt nog
almaer te denke dat we allienig
's zeumers wille zitte. Zouwe ze
niet wete, dat onze zee in de
wintermaende 't mooist is?

Wullum: Weet je, wat ifc denk jü?
Ze benne bij de gemiente zó vól
van allerlei grote planne, dat
de kleine geneugies, die we nog
hebbe, in 't vergeetboekie raeke.

Aerie: Nou hebbe ze op de Krocht
alweer 'n paer boompies weg-
'ehaeld. D'r blaive op zo'n mae-
nier gien boompies meer over in

Zanvert en we hebbe d'r toch al

zo wainig!

Wullum: Dat is wel zo Aerie, maer
daer mot je nou niet over kan-
kere. Die bome waere hardstikke
ziek en ze haele allienig de zieke
weg, alle andere blaive staen.

Aerie: Misschien zette ze 't wel
weer jonge boompies voor in de
plaes, ze zouwe daermee 'n kwak
mense een groot plezier doen.

Wullum: En wat denk je van onze
meziek Aerie? Nog effies en ze
hebbe allegaer nieuwe pakkies
an. Dat hebbe ze toch maer fain
voor mekaer 'escharrelt.

Aerie: Zeg dat wel, Wullum, 't is

'n buitekansie voor de jongens.
Maer ze verdiene 't ook. En onze
burgervaer heb met de raeds-
lede óók 'n aerdige duit in 't

zakkie 'edaen.

Wullum: Jae, jae, zo gaet 't wel
best! En denk 'r om Aerie: Zae-
terdag 12 Februaeri gaen we
alletwie Klaeverjasse in Zomer-
lust.

Aerie: Wat docht je dan?
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Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

COR VAN ELDIK
Haltestraat 12 - Telef. 2616

Biedt U als reclame aan:
500 gr. Prima Osselappen v.a. ƒ1,65
500 gr. Prachtige vaste Kalfslappen

ƒ1,90
500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,50
500 gr. Lende (Contrafilet) .... ƒ2,25
500 gr. Varkenscarbonade (sch.) ƒ1,75

VOOR DE SOEP: Prachtige Kalisschenkels met
vlees ongeveer 1 kg. ƒ1,— per stuk

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onze beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60

100 gr. Gebr. Rosbief en / "STCC «•*#
100 gr. Jachtworst S

*•*'
100 gr. Pekelvlees en
100 gr. Lunchworst (75ot

Bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

maken bekend, dat ingezetenen der gemeente,

die in aanmerking willen komen voor een der

48 woningen voor bejaarden, welke zijn ge-

sticht bij „Het Huis in de Duinen" zich bij dit

college schriftelijk kunnen aanmelden uiterlijk

op 22 Januari a.s.

Medegedeeld wordt, dat de woningen omstreeks

1 Maart a.s. kunnen worden betrokken. Zij

zullen alleen aan echtparen worden verhuurd.

Gegadigden, welke geen ingezetenen van Zand-

voort zijn, kunnen zich aanmelden, bij de secre-

taris van de stichting*„Het Huis in de Duinen",

de heer D. J. Breure, Boulevard Paulus Loot 27,

Zandvoort.

ZANDVOORT, 13 Januari 1955.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, VAN FENEMA.

De Secretaris, W. BOSMAN.

Heerlijk zonnebaden
PHILIPS HOOGTEZON
BIOSOL ƒ198,—. De tijde-

lijke reductie van ƒ15,

—

is nog van kracht tot 29

Januari a.s. Heeft U zon-
tekort ? Raadpleeg Uw
huisarts!

Neem dan nu zonne-winst.

F. H. PENAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534 •

Zuiver
Wollen
Dekens

Voordelige aanbiedingen

o.a. in streep-dessins

ZIET ONZE ETALAGES!

L. BALLEDUX& Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

VRAAGT ONZE NIEUWE COLLECTIE
MONSTERBOEKEN BEHANGSELPAPIER

' in -
k ** M

.
Lloyd model '55

f 3995 -
De wagen met bijzon-

dere eigenschappen

^T Luchtgekoelde motor; ook bij felle

koude gemakkelijk starten en geen
bevriezen.

>r Zeer lage onderhoudskosten door
zeer solide en eenvoudige bouw.

^f Royale ruimte voor vier volwassen
personen.

Grote gebogen achterruit;
ming; grote kofferruimte;
hankelvjk geveerde wielen.

Vraagt demonstratie.

verwar-
4 onaf-

Off. Dealero». Dealer

:

Automobielbedrijf t

H.P.KOOIJMAN
BREDERODESTRAAT 8-10 TEL. 2088

Z.V.V. Zandvoortm«*uwr*n
De vorst veroorzaakte het afge-

lopen weekend een algehele stag-
natie in het afwerken van het
voetbalprogramma. Zowel de wed-
strijden van Zaterdag als die van
Zondag werden afgelast.

A.s. Zondag:
Zandvoortmeeuwen 1-H\B.C.

Als het weer a.s. Zondag zijn

medewerking wil verlenen en de
velden bespeelbaar zijn, kan het
voor de elftallen van Zandvoort-
meeuwen een belangrijke en naar
we hopen een succesvolle dag wor-
den.
Nu het eerste elftal van Zandv.-

meeuwen in de running is, zijn alle

wedstrijden van veel belang. In
het bijzonder is dit het geval met de
ontmoeting Zandv.meeuwen-H,.B.C.
a.s. Zondagmiddag in het Zand-
voortse Sportpark. H.B.C., dat mo-
menteel op de tweede plaats staat,

zal ongetwijfeld alles in het werk
stellen de punten mee naar Heem-
stede te nemen. Het elftal van
Zandvoortmeeuwen zal dit echter
niet zonder meer toestaan, zodat er
een spannende strijd verwacht kan
worden, waarin de geel-blauwen
hopenlijk aan het langste eind zul-
len trekken.

De stand luidt als volgt:

Blauw-Zwart 12 19 punten
H.B.C. 12 18
Zandv.meeuwen 13 18 „
Laakkwartier 12 17 „
Postduiven 12 15 „
L. F. C. 12 12 „
Scheveningen 13 11 „
T IJ. B. B. 12 10 „
Archipel 13 10 „
B. E. C. 9 6 „
Ripperda 13 6 „
Hillegom 11 3 „

Ook de uitwedstrijd van Zandv.
meeuwen 2 tegen H.F.C, is van veel
belang, daar de reserves bij een
overwinning op de tweede plaats
kunnen belanden en dus nog volop
in de running blijven.
Het Ie Zaterdagmiddag-elftal

speelt de uitwedstrijd tegen UPTTS
en kan o.i. minstens wel een gelijk

spel behalen.

Programma voor a.s. Zondag:

Zandv.m. 1-H.B.C. 2,30 u.

H.F.C. 3-Zandv.m. 2 9,45 u.

O Gezellen 2-Zandv.m. 3 12 u.

Zandv.m. 4-N.A.S. 2 12 u.

Zandv.m. 5-D.S.S. 4 12 u.

B.S.M. 3-Zandv.m. 6 12 u.

V.S.V. 7-Zandv.m. 7 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-Haarlem c9,45u.
Zandv.m. jun. c-H.F.C. g 9,45 u.

Programma vpor a.s. Zaterdag:

U.P.T.T.S. 1-Zandv.m. 1 3 u.

E.T.O. 2-Zandv.m. 3 3 u.

Zandv.m. adsp. a-R.C.H. a 3 u.

Zandv.m. adsp. b-R.CH. d 3 u.

Zandv.m. adsp. C-R.C.H. i 2u.
Zandv.m. adsp. d-R.C.H. k 2u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de 2e ronde

om het maandelijkse clubkampioen-
schap gespeeld. G. Meijer verhuisde
van de eerste naar de vierde plaats.

1. G. Keur; 2. T. Veen; 3. Jac.Ver-
steege; 4. G. Meijer.
Heren, denkt om de prijzen!

K.J.C. Noord
K.J.C. „Noord" hield Donderdag

6 Jan. haar eerste kaartavond in '55.

De stand is als volgt: 1. Mevr. Kees-
man 5782 p.; 2. J. Molenaar 5707 p.
3. H. Roos 5001' p.; 4. G.v.Veen 4895.

Schaaknieuws
De uitslagen van de onderlinge

competitie-wedstrijden luiden:
Afd. A: Termes-Kappelhof 1-0

v.d. Brom-Hagen 1-0

Janssen-de Jong 1-0
Kroon-Bais 1-0

Afd. B: van Duijn-Coeverden 1-0
van Keulen-J. Eldering 1-0

H. Eldering-Muhlenbruch 0-1

Het eerste tiental speelt Woens-
dag 19 Januari een uitwedstrijd
tegen „Het Oosten". Laten wij
hopen dat het eerste kans ziet deze
lastige tegenstander de baas te
blijven. In dat geval is hoogstens
een gelijk spel in de laatste wed-
strijd nodig voor het kampioen-
schap.
Hier volgt de stand in de 3e Mas:

gresp. gew. gel. verl. pt.

Zandvoort 3 3 6
Oude Slot 3 2 14
H.W.P. 2 2 10 12
Oosten 3 3 10 2 2
De Uil 2 3 1 2 2
Kennemerl. 2 2 2

VOOR DIRECT GEVRAAGD: nette
MELKBEZORGER, bij M. Castien,
Zandvoortselaan 255, Bentveld./ ,-gj

Strandwagen TE KOQp/ Ükteding
Brab. bont. Keukentafel"en stoelen
te koop gevr. Br. 33-5 bur. v.d. blad

GJ. TER WOLBEEK
Ver-koop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken! j'jjj

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

W.. BOS & ZONEN
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw.l55b, Heemstede, Tel.39872

heeft vanaf heden weer gezoute
snijbonen, sperciebonen en andijvie
voorradig. Prima zuurkool en alle

soorten Diepvriesgroenten en fruit.

Neemt eens proef met Diepvries en
ook U zult zeggen: Ja, dat is nu
net wat ik zoek met de kou, klaar
in een wip en precies vers! £,&
Tevens diverse soorten groenten
panklaar, o.a. rode, gele, groene en
boerekool, harde spruitjes, winter-
peen, uien (voor de hutspot) en onze
bekende soepgroente, welke pieter-
selie, selderij, prei, worteltjes,
bloemkool enz. bevat. 6 soorten
aardappelen v.a 10 kg..fl,35. U belt en
wij bezorgen zonder prijsverhoging.

REKEN EN OORDEEL:
BOS BRENGT VOORDEEL!

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJNI,?'^

TAXI?

jT% BELLEN!! X -
~*

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week als extra reclame
(alleen Zaterdag)

250 gr. Hazefino's 70 ei

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v.boekhou-
dingen. - Administratieve "controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer-en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236 £

#
_

ƒ-*?> Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057

Voor alle inlichtingen:

Fa. J.K. Feensfra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

BURGERLIJKE STAND
7—13 Januari 1955.

Geboren: Arie, zoon van W.A.Bol
en K. Alderden; Johannes Cornelis,
zoon van C. J. Paap en N. Weber.
Ondertrouwd: A. Storm en W. A.

Rutjes; D. Kost en E. G. van der
Wolde; D. G. Broeder en H. M.
Kaaras; J. C. van Leeuwen en A.M.
M. Stokman.
Getrouwd: H. E. Weber en E.

Schaap.
Overleden: C. J. R. Slaakweg, oud

80 jaar, wed van M. Beunk.

Levende reclame
We waren deze week bij het ad-

vies bureau „Noordholland" aan de
Kostverlorenstraat no. 37, dat de
zgn. „Multic-reclame" vervaardigt
en opnieuw hebben we verbaasd
gestaan, van de nieuwe uitvindin-
gen die men daar op dit gebied
weer heeft tot werkelijkheid ge-
maakt. Want wat men hier ziet op
het gebied van levende reclame is

waarlijk uniek en het trekt momen-
teel de belangstelling van velen,
zowel in binnen- als buitenland.
Rondneuzend in de showroom krijgt
men de indruk gemechaniseerde
loverkunst te aanschouwen. Wij
zagen een koorddanser heen en
weer fietsend op een dunne Nylon-
draad, kunstig balancerend maar
nimmer vallend, we zagen een bier-
ton, waaruit doorlopend het bier in
een glas stroomde, zonder dat dit

glas ooit voller werd, we zagen een
bus zeep zich heen en weer bewe-
gen op een glasplaat, ja wat zagen
we niet op reclamegebied en het
was alles even wonderlijk.

Wonderlijk, omdat het allemaal
zo echt lijkt en tenslotte tóch op
truc berust. En steeds opnieuw
worden nieuwe leuke bedenkselen
gevoegd bij de vele, die reeds wer-
kelijkheid werden. Een dansende
neger, een razend snel rondfietsende
clown om een pakje boter, het is

vernuftig, wonderlijk, interessant
en vooral pakkend! Daar gaat
het tenslotte om, wanneer men
reclame maakt. Maar iets derge-
lijks zagen we nog nóóit en het is

geen wonder, dat hiervoor óók in

hel buitenland, dat verschillende
van deze uitvindingen op de laat-
ste jaarbeurs in werking zag, grote
belangstelling bestaat.

Men werkt er rustig en zonder de
minste ophef, dat is misschien wel
het meest aantrekkelijke van dit
alles, maar het is de moeite waard
er eens iets over te schriiven, want
tenslotte wordt dit alles klaarge-
maakt in ons eigen Zandvoort!

Aanbesteding

De directeur van publieke werken
alhier, heeft ten kantore van zijn

dienst aanbesteding laten houden
voor het verrichten • van binnen-
schilderwerk in de Karel Door-
manschool aan de Parallelweg.
De begroting was door de dienst

P.W. vastgesteld op ƒ9.259,—

.

Er waren vier biljetten van Zand-
voortse schildersbedrijven binnen-
gekomen, die de volgende resul-
taten opleverden: Fa. P. Geuze-
broek & Zonen ƒ9831,— ; Fa. K. van
der Mije & Zonen ƒ10.950,— ; Fa. J.

van den Bos & Zonen ƒ11.055,— en
Fa. Aug. van der Mije ƒ11,275,—

.

De gunning werd aangehouden.

Geen pijn meer
van nieuwe schoenen

Die „Schucoskop", het nieuwe
apparaat, dat de schoenhandel
Brossois ten gerieve van de clien-
tèle heeft aangeschaft, is een won-
derlijk ding!

Een soort moderne kachel. Je
steekt je voet in de ruimte, waarin
normaal de aslade zich bevindt, je
kijkt boven door 'n soort brievenbus
meneer Brossois drukt op een knop
en tot elks grote verbazing zie je
door die brievenbus niet je schoen,
maar in een groenachtig licht
dwars door je voet heen. Je ziet
teenkootjes, voetwortelbeentjes en
middelvoetsbeentjes en je bekijkt
zodoende een klein deel van je eigen
geraamte, 't Is helemaal niet grieze-
lig óók, alleen maar interessant.
Waar dat voor dient? Wel, héél een-
voudig, om op deze nóóit falende
wijze je een paar prima passende
schoenen te kunnen kopen en zo-
doende nooit meer pijn te hebben
van nieuwe schoenen. Want je ziet

tevens de omtrek van je schoen
door het apparaat en kunt precies
vaststellen, hoe de ligging van de
voet in de schoen is. Een buiten-
gewoon mooie en doelmatige vin-
ding. Het gebruik ervan kost niets,

dat is de service, die de heer Bros-
sois zijn klanten verleent.

Ja, Zandvoort wordt modern!
Wij feliciteren de heer Brossois met
deze mooie aanwinst in zijn zaak,
een doorlichtings-apparaat in een
schoenwinkel is zeker een niet alle-
daags iets en wij twijfelen er niet
aan, of het zal uitstekend blijken te
voldoen. Vooral voor kinderen, die
zelf meestal moeilijk kunnen vast-
stellen of hun nieuwe schoenen pas-
sen of niet, lijkt het ons een ware
uitkomst.

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur.

RINKO GARAGE
ORANJESTRAAT 2 - TEL. 2424

Slag
Kleii

erij
Kleine Krocht 1

LA VIANDE
- Telefoon 2432

Handhaaft zijn reputatie als beste on
goedkoopste slager van Zandvoort.

HAM 48 CENT per 100 gram.
Echte Zandvoortso GEKOOKTE WORST,
het fijnste van het fijnste. ... 73 CENT 250 gram
ZANDVOORTSE LEVERWORST 22 et. 100 gram

45 CENT 250 GRAM
Zie onze etalage! */» s

Voorjaarsbloemen
doen de koude vergeten

!

U vindt ze in vele soorten en variaties bij:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Oo?c Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen! -f[
-

De hoogste eisen stellende roker,
Die de fijnste sigaren verlangt in zijn koker,
Is altijd bij Drommel een tevreden mens,
Want Drommel voldoet aan zijn hoogste wens!

Sigarenmagazijn DROMMEL 'j ..

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 '"'

'

Trio Hammerle
zorgt voor stemming en sfeer

OP UW FEESTAVONDEN,
BRUILOFTEN en PARTIJEN

Vraagt vrijblijvend inlichtingen:

POSTBUS 18, ZANDVOORT.

Ontvangen:
Dames Boots
Met volle lamsvachtvoering!

LEDER OF RUBBERZOOL.

Brossois Schoenhandel
REPARATIE-AFDELING.
Voetdoorlichting met het aller-

nieuwste

„Schucoskop" apparaat

Hl

PHILIPS BI-AMPLI: Fantastisch.
Hoge en lage tonen gescheiden
en afzonderlijk versterkt.

-Bi.Jfupa£=S~

PHILIPS PLATENSPELERS en WISSELAARS
in diverse uitvoeringen.

PLATENSPELER, of wisselaar met 10 platen
naar keuze, vanaf 12 x ƒ12,75, zonder vooruit-
betaling.

PHILIPS HOOGTEZON BIOSOL ƒ198,— met
een tijdelijke reductie van ƒ 15,—

.

STOFZUIGERS div. merken op slee v.a.ƒ2,- p.w.
Wasmachines - Koelkasten - Fornuizen e.d.

F. H. PENAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Ondanks sneeuw en ijs,

Handhaven wij onze
lage prijs!

Slagerij

Henk van Eldik

Jan Steenstraat 1 b

w-
qj Telefoon 2682

Noteert deze week voor:

500 gr. OSSELAPPEN ƒ1,65
500 gr. Mooie KALFSLAPPEN f1,90
500 gr. SCHOUDERCARBON. ƒ1,75
500 gr. HARD VET ƒ0,80
500 gr. GESMOLTEN VET .. ƒ0,80
500 gr.BIEFSTUK ƒ2,75
500 gr. ROSBIEF ƒ2,50
500 gr. LENDE-ENTRECÓTE ƒ2,25
500 gr. RIBLAPPEN ƒ2,10
500 gr. MAGERE LAPPEN .. ƒ2,10

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Ham f "7K *»*
100 gr. Gek. Worst ^ «W «*!

250 gr. Echte Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Heerlijke Smeer Leverworst /u,50
150 gr. Pork ƒ0,50

Ziet onze etalage!

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS.

Zondagmiddag 16 dezer
spreken enige medewerkers van de
evangelist HERMANN ZAISS over

De wonderen Gods
in Wuppertai

De samenkomst vangt aan om 3 UUR en
wordt gehouden in de NIEUWE CONSIS-
TORIE van de Herv. kerk, alhier, welk
gebouw door de Herv. Kerkvoogdij wel-
willend ten gebruike werd afgestaan.

ALLEN HARTELIJK WELKOM;

TELEVflSSE
De wereld gaat voor U open!
Zie vreemde landen in Uw huis-
kamer. Toneel, film, nieuws, zang
en dans.

Zie het op z'n best, zie het met PHILIPS TELE-
VISIE, groot beeld ƒ1095, ƒ1395,— en hoger.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
TELEVISIE kopen is een zaak van vertrouwen.
Een zaak van vertrouwen is:

F. H. PENAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

-!
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TE HUUR: Vrij gemeubil.
BENEDENHUIS tot Mei
a.s. Br. no. 33-3 bureau
van dit blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Flinke

hulp in de huishouding
gevraagd

voor hele dagen. Hoog loon
Mevr. Van Haaster, Wil-
helminaweg 64.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

DAME ALLEEN
ZOEKT ongemeubileerde
ZIT-SLAAFKAMER of

ZIT- EN SLAAPKAMER
Liefst met vrije keuken.
(Event. m. gebr.v.keuken).
Voor permanente inwoning
Br. 33-4 bureau v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Haast U!

Nog enkele dagen

OPRUIMING!

Spotkoopjes
Zie de absurd

lage prijzen

in de etalage !

!

HOTEL. RINKEL, Jr.

Kerkplein 8, VRAAGT per
1 April een net <~ .—

K<amermeisje
Aanm.: Wilhelminaweg 16.

NETTE WERKSTER GE-
VRAAGD. Laverman, San-
drinastraat 2. '>" C'

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

*'

„.- TELEF. 3023.

Mevr. A. Moi-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Theater „BVSonopoi©
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vrijdag 14, Zondag 16 en Maandag 17 Jan. 8 uur

STEVE COCHRAN - PHILIP GAREY
MARI ALDON

Daar komen de tanks
Het heroïsche verhaal van een tsnkgroep,
die steeds vooraan In de strijd - door-
stootte van Normandië uit dwars door de
Siegfried Linie. (Toegang 14 jaar).

Vanaf Dinsdag 18 t.m. Donderdag 20 Jan. 8 uur

ANNE BAXTER - RICHARD CONTÉ
ANN SOTHERN

De Blauwe Gardenia
Met Nat King Cole die „Blue Gardenia"
zingt. U zult meeleven in de angst en be-
klemming zoals alleen een kunstenaar als

Fritz Lang deze weet uit te beelden.
(Toegang 18 jaar).

*

Zondagmiddag 16 Jan. 2.30 uur Speciale matinee

JIMMY DURANTE in de oer-komische film:

De schrik van de Compagnie
(Alle leeftijden).

ZATERDAG 15 JANUARI GERESERVEERD
uoor de ZANDV. OPERETTE VERENIGING.

OOK DEZE WEEK
VOORDELIGE RUNDVLEESPRIJZEN bij:

SLAGERIJ BURGEÜ
DOORR. R. LAPPEN . . /'1,58 500 gr.

MAGERE LAPPEN . . /'1,88 500 gr.

FIJNE RIBLAPPEN . . >'1,88 500 gr.

ROSBIEF
STAARTSTUK
LENDE
ENTRECÖTE

f2,25
500 gr.

Ook onze andere vleessoorten zijn niet duur, b.v.

VARKENSCARB. v.a. ƒ1,85 500 gr.

Magere VARK'.LAPPEN ƒ2,10 500, gr.

VARKENSFRICAND. ƒ2,25 500 gr.

KALFSLAPPEN .... ƒ 1,75 500 gr.

Grote Gelderse Rookworst 69 ct.p.st.

SPEKLAPPEN ƒ1,10 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: I CQ f*\
100 gr. Ham en 100 gr. Saks \ V& ^^

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. (1,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. BURGER's SLAGEREJEN
Hulttltraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerk«tr«at 28 Telof. 2793

ƒ1840—
Beeld 53 cm.

ƒ1395—
Beeld 53 cm.

ƒ1095,—
Beeld 41 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen
O.a. roterende bediening geschiedt geheel electrisch bij het T.V.toestel

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort
Betaling óók in overleg

Taxi nodig?
Belt U 2332

Garage De Tol
GROTE KROCHT 18

Ingedeeld voor ), > i.

'-'

ZIEKENV'ERVOER.

Ook uw adres f^

Eerste Zandv. Aardappelhandel

ADrtl Prinssaseweg 15DUL Tslef. 2Q66

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT: Z -
~~

Fries Hollandse Hypotheekbank

Warmwaterzakken
ƒ3,75, met garantiebewijs.

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

MAAK HET UZELF GEMAKKELIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 5Bfi,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC.
FAKVELDSTRAAT 21

VERSTEEGE
— TELEF. 2323

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Voor de eerstkomende

mmmmoRümiEm
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWER*

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

welke einde van deze maand zal
plaats hebben, kunnen dagelijks
goederen worden ingebracht of af-

gehaald, q ~ ^
Veilingmeester ,}-'"'**

P.Waiercirinker
TELEF. 2164

Begrafenisonderneming

A. KUIKf-TO
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wrj! /.
-~

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz-

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

WAAR VOOR UW GELD! Zeer oude Genever

„De Waarzegster"
per literfles ƒ7,25; i/« literfles ƒ3,75

Wijnhandel

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

Dat kan door AH
Het puikje van de zomergroenten heeftAH vootU
ingekocht en ingeblikt, ia boordevolle blikkenmet
veel groenten en weinig water. De prijs is dubbel

aantrekkelijk, nu gewone groenten zo duur zijn.

Spinazie groot b& 69
Sperciebonen . . ,et„o: ^ 104
Snijbonen hed maai >Q haif buk 85
Doperwten . . giootbukvanaf "74

Bruine bonen fr^ïïS 69
Kinderen die vragen... vragen

iets lekkers.Voor deze „kleine

klanten" heeft AH een grote

sortering: alles even smakelijk

en . . . (omdat zo'n kindermond

'S)\ nooit stilstaat) buitengewoon
* ƒ voordelig

!

Rollen drop

OscaChoc. Blokken 2

Hippodrome K^o5^
Witte hagel . . 2oo gt*m

Boterhamkorrels

Spirala's

per rol

voor

250 gram

Ons nieuwe zandkoekje
250 gram

IederAH-artikil is zo voor-
delig. Stap maar een AH-
winkel binnen. Kijk die

prijzen, keur die kwaliteit.

Alles bewijst het: doorAH
kuntU et beter van eten -

enUbetaalt ermindervoor!

Huishoudkoffie jon
250 gram IOÏÏ

Hele Siam rijst Mn
droogkokend 500 gram Hrïl

Siam rijst oq
grof gebroken 500 gram OÖ
Huishoudzeep 17

zwaar, dubbel stuk I f

Specials aanbieding: —

—

Rozijnen 250 gram 25

Vermicelli 250 sc.

Maizena per pak

Beschuit TOg
Bloedworst
met veel stek 200 «tam

19

19

25

39

<*>!
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AH Thee is

10 tot 12 centper
pakje goedkoper

dan elk ander
kwaliteitsmerk t

Met AH Thee zet V het
lekkerste kopje. Want
AH Thee is ïó voordelig
in prijs, dat U gerust

eca schepje extra in de
pot kunt doen.

Blauwtntrk 112

Groenmerh § 108

Roodmerk 8 102

Geelmerk 99

Albert Heijn
maakt U hel leven

teei^oierJi

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WIJ ElC BI CB1 gedistilleerd !

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Slotfaze van de
bunkerruiming
Woensdag 12 Jan. heeft het
aannemersbedrijf C. van
der Helm te Den Haag de
laatste faze ingeluid van
het opruimen der bunkers,
behorende bij de zgn.
.,Atlanticwai" tussen
Scheveningen en IJmuiden.
Met een daverende klap
en een enorme stofwolk
werd een gedeelte van de
laatste grote bunker, on-
geveer 150 meter ten Zui-
den van Richebad, opge-
blazen. Nevenstaande foto
geeft daar een beeld van.
Het was het begin van de
opruiming van pl.m. 700
m» beton en ijzer, die thans
daar moeten worden weg-
geruimd. De grootste bun-
ker, die men ruimde was
ongeveer 1700 m'. Wan-
neer alle puin en schroot
door diverse andere aan-
nemers zal zijn wegge-
ruimd, zullen tussen Scheveningen
en IJmuiden 120 grote en 100 kleine
bunkers zijn verdwenen en de
kuststrook tussen beide plaatsen
weer een vóór-oorlogs aanzicht
hebben gekregen, nadat de gaten
in de duini-eep zijn opgevuld en
wederom met helm beplant. Het
opruimen van deze "verdedigings-
werken, dat noodzakelijk was, om
verdere afkalving van de duinreep
tegen te gaan, was een enorm werk.

Cliché welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad.

dat alleen tussen bovengenoemde
plaatsen reeds l>/i mülioen gulden
kostte. Een dak van 2 meter dik,

muren die aan de zeezijde 3 meter
dik waren en een betonfundering,
die onder sommige bunkers zelfs 5
meter dik was, moesten bij kleine
stukjes tegelijk worden ingeboord
en met spring-gelatine worden los-
geslagen. Zwaar vlechtwerk en
enorme ijzeren balken moesten
worden weggebrand en uit het

beton worden losgewerkt. Het zal
zeker nog wel een maand duren,
vóór de laatste overblijfselen van
de Atlanticwal zullen zijn ver-
dwenen, doch in elk geval zal vóór
het komend seizoen niets meer her-
inneren aan de laatste surprises die
de bezetter achterliet, daar de ge-
hele zeereep tussen Scheveningen
en IJmuiden tot een diepte van 15 m.
landinwaarts dan wederom in voor-
oorlogse toestand zal zijn gebracht.

Het belangrijkste deel van de
raadsvergadering, waarvan de
agenda, na de Jaarrede van de
burgemeester in een uitermate vlot
tempo werd afgewerkt, was onge-
twijfeld gelegen in het laatste deel
van de rondvraag, toen Hr.KONING
de vraag stelde, of de combinatie,
die het zomercentrum in voor-
bereiding heeft, geen rente moet
betalen voor de optie op de gronden,
die men daarvoor bestemd heeft.
Dit werd volgens de heer Koning
in soortgelijke gevallen altijd ge-
daan.

De VOORZITTER antwoordde, dat
een dergelijke handeling niet in het
desbetreffende raadsbesluit werd
opgenomen, maar wilde, nu de heer
Koning toch dit punt aanroerde,
tevens over dit plan nog wel enkele
nadere mededelingen doen.

Mr: Van Fenema verklaarde hierna
dat de combinatie op weg is naar
de voorbereiding tot verwezen-
lijking van dit plan en op deze weg
reeds een héél eind is gevorderd.
Een financierings-commissie werd
nl.. kort geleden gevormd, bestaande
uit drie ondernemingen en één bank.
In de loop van Dinsdagmiddag be-
reikte de burgemeester bovendien
het bericht, dat óók overeenstem-
ming was bereikt over de architect,
waarbij Prof. H. Th. Wijdeveld van-
zelfsprekend de hoofdrol speelt.

De voorbereidingen zullen nog on-
geveer een jaar duren, doch tot zijn
grote vreugde meende spreker uit
dit alles te mogen constateren, dat
het plan realisabel blijkt tes zijn.

Spreker hoopte in April a.s. met
belangrijke mededelingen op deze
aangelegenheid nader te kunnen
terugkomen.

Een geanimeerde onderlinge dis-
cussie ontstond daarna, toen de
heer LINDEMAN opmerkte, dat
helemaai geen optie op de grond
werd verleend. Alleen werd beslo-
ten, gedurende een jaar geen optie
te verlenen aan eventueel andere
gegadigden. In feite is er dus geen
optie en kan dus ook van rente-
vergoeding geen sprake zijn.

De VOORZITTER deelde dit

standpunt, waarin zich o.m. weth.
Kerkman, Mevr. Mol en de heer
Weber mengden. Toen laatst-
genoemde vroeg aan de voorzitter,
nadat deze de vergadering reeds
gesloten had, of deze iets naders
kon mededelen over de plannen der
combinatie, vóór dat deze in de
couranten zouden verschiinen, het-
geen spreker op korte termijn ver-
wachtte, deelde de voorzitter mede,
dal z.i. hiervan geen sprake kon

zijn, omdat was afgesproken, dat
niets zou worden gepubliceerd.
Toen de heer Weber dit betwij-

felde, nodigde de burgemeester de
heer Weber uit voor een gesprek
onder vier ogen in zijn werkkamer
en werd door de raadsleden de
onderlinge discussie nog enige tijd

voortgezet.

ERFPACHT GROND VIJVERHUT
Aan de heer H. Paap, eigenaar

van paviljoen „De Vijverhut", werd
een stukje grond van 88 m- in erf-
pacht gegeven, benodigd voor uit-
breiding van zijn paviljoen, nadat
de Hr. Koning had opgemerkt, de
prijs wat laag te vinden.

NIEUWE POMPPUTTEN.
Een crediet van ƒ70.000,— werd

beschikbaar gesteld voor het boren
van vier nieuwe pompputten cp de
waterwinplaats te Bentveld. De
heren LINDEMAN en KONING
meenden, dat wanneer deze ver-
nieuwing om de vier jaar zou moe-
ten plaats hebben, tot welke ver-
onderstelling het voorstel aanleiding
gaf, dit een dure geschiedenis zou
worden. De voorzitter stelde de
sprekers gerust, toen hij verklaarde,
dat hiervoor geen vrees behoefde te

bestaan, omdat over 3H jaar het
nieuwe bevloeiïngsplan gereed zal
zijn, zodat verdere verzilting van
het water dan niet meer te vrezen
is. Ir. VAN KUYK kreeg op zijn

vraag te horen, dat verhoging van
de watertarieven door aanneming
van dit voorstel zeker niet te ver-
wachten zou zijn.

Aan een drietal gegadigden werd
voor particuliere bouw de aange-
vraagde grond in de Frans Zwaan-
straat verkocht of toegewezen.

Na enkele opmerkingen van Hr.
Lindeman, die door de beide wet-
houders tot diens bevrediging wer-
den beantwoord, werden enkele
percelen grond in het uitbreidings-
plan Zuid in het Gemeentelijk
Grondbedrijf ondergebracht.

Besloten werd opnieuw het Noord-
zeestrand over een lengte van 5 km.
van de grens Zandvoort-Bloemen-
daal af, te huren voor de jaren'55„'56

en '57 tegen een jaarlijkse vergoe-
ding van ƒ6250,—

.

Ook do voorgestelde grondruil,
met de familie Quarles van Ufford,
noodzakelijk geworden voor de
aanleg van een verkeersplein bij het
bejaardentehuis, ontmoette geen
bedenkingen. Zonder debat ver-
klaarde de raad zich met heb vooi-
stel accoord en verleende daarvoor
een crediet van ƒ6250,—

.

De instelling van een contact-
commissie voor culturele zaken
ontmoette de instemming van de
meeste raadsleden. Mr. H. M. POR-
RENGA, als initiatiefnemer, be-
tuigde hiervoor zijn dank aan het
college van B. & W. Toonde zich
er zéér verheugd over en meende,
dat thans de eerste stap werd ge-
zet op een weg, die ruime perspec-
tieven opent. Het speet spreker, dat
het verenigingsgebouw niet op korte
termijn zou kunnen worden gerea-
liseerd, doch was dankbaar voor de
wijze, waarop B. & W. dit voorstel
hadden geformuleerd. Oók de heer
LINDEMAN had véél lof voor het
voorzichtig beleid in deze van het
gemeentebestuur.

Slechts de heer SLEGERS was
niet zo optimistisch. Spreker voor-
zag enige animositeit op den duur
en zag in de vorming van deze
commissie niet veel heil, doch wilde
toch in geen geval tegenstemmen.
De VOORZITTER merkte; nog op,

dat het thans de vraag zal zijn of
een verenigingsgebouw niet binnen
afzienbare tijd te realiseren zal zijn.

Het zo juist ontvangen rapport over
een eventuele sociëteit voor de
Zandvoortse ouden van dagen, opent
daarvoor nieuwe perspectieven.
Het voorstel werd daarna met

algemene stemmen aangenomen.

De raad ging accoord met een
tweetal concept-brieven, waarin het
college bezwaren naar veren, brengt
tegen de door Gedeputeerde Staten
toegezonden ontwerp-besluiten be-
treffende herziening der bezoldiging
van gemeente-secretarissen en ont-
vangers. Hr. LINDEMAN was zéér
verwonderd, dat G.S. hier geen be-
grip toont voor de aparte positie,
die Zandvoort als badplaats in-
neemt. Men deed dat bij andere
aangelegenheden wèl! De VOOR-
ZITTER merkte op, dat bij de
meeste leden van G.S. dit begrip
wel bestaat. De moeilijkheid zat z.i.

véél meer in Den Haag dan in
Haarlem. Men vreest, om deze uit-
zonderingspositie van Zandvoort te
erkennen, aldaar waarschijnlijk
precedenten, die er toch z.i. werke-
lijk niet zijn, omdat de argumenten
daarvoor wat Zandvoort betreft,
uitzonderlijk en zéér steekhoudend
zijn.

Zonder enige discussie ging de
raad tenslotte accoord met het
voorstel tot het aangaan van een
tweetal geldleningen, respectievelijk
l'/s en 1 millioon gulden.

RONDVRAAG.
Hr. TATES toonde zich verwon-

derd, dat stichting „Touring Zand-

van Zandvoorts burgemeester

De traditie getrouw heeft burge-
meester Mr. H. M. van Fenema,
vóór de behandeling der agenda van
de eerste raadsvergadering welke
dit jaar Dinsdagavond j.1. gehouden
werd, in een uitvoerige Nieuwjaars-
rede een overzicht gegeven van de
belangrijkste resultaten, welke in
1954 in Zandvoort werden bereikt
en een blik gegund in de vooruit-
zichten voor het nieuw begonnen
jaar en de mogelijke ontwikkeling
van de badplaats.
Het was een opmerkelijk feit, dat

ten aanzien van zéér belangrijke
kwesties, waarover men zo gaarne
op korte termijn méér zou willen
weten, slechts weinig werd mede-
gedeeld. Speciaal was dit het geval
ten aanzien van de ontwikkeling
der plannen voor het Boulevard-
centrum, waarover slechts het
volgende werd gezegd:
„In voorbereiding is de stichting

van een uitgebreid gebouwen-
complex op het zgn. „Bculevard-
centrum" van het wederopbouw-
plan, waarbij de mogelijkheid van
de bouw van een pier en een onder-
gronds parkeerterrein worden over-
wogen. De voorbereidingen verderen
naar wens".
Wat de vervanging van tram door

bus betreft, deelde Mr. Van Fenema
slechts mede dat in voorbereiding
zijn de aanleg van het verkeersplein
Zandvoortselaan en de aanleg van
wegen en emplacement in verband
met de in het najaar te openen
autobusdienst van de N.Z.H.V.M.
ter vervanging van de tram.

TUNNELPLANNEN.
Wat betreft de tunnelplannen

van de Ned. Spoorwegen in verband
met het bovenstaande, merkte Mr.
Van Fenema het volgende op:
Het behoeft in dit- verband geen

betoog, dat Zandvoort het grootste
belang heeft bij een snelle uitvoe-
ring van de geprojecteerde Noord-
Zuid-verbinding ten Westen van
Haarlem (aansluiting Velser-tunnel)
en van de West-Oost verkeersweg
langs Haarlem-Zuid naar Amster-
dam en Schiphol. Het verheugende
besluit van de Nederlandse Spoor-
wegen tot uitvoering van het via-
ducten-plan zal realisering dezer
tuegereplannen, naar ik meen, in een

voort" zich tot de Ned. Spoorwegen
had gewend met het verzoek, de
naam van het station „Zandvoort-
Bad" te veranderen in „Zandvoort
aan Zee". Spreker meende, dat dit
een. aangelegenheid was, die uit-
sluitend het gemeentebestuur be-
trof. Vond bovendien de motivering
uiterst bedenkelijk, n.1. om de
Duitsers niet in de waan te brengen,
dat Zandvoort-bad een „Kur-Ort"
zou zijn.

De voorzitter antwoordde, dat
het hier geen Gemeente-naams-
verandering betrof, doch slechts
een stations-naam, zodat dit be-
hoorde tot de afdeling „toerisme"
en derhalve óók tot stichting „Tou-
ring Zandvoort". Deze naams-ver-
andering is stellig niet alleen voor
de Duitsers bedoeld, doch heeft een
algemene tendenz voor alle vreem-
delingenverkeer. Om de Engelsen
niet in de war te brengen, werd
indertijd Hotel Bouwes óók niet
„Bad-hotel" genoemd.
Hr. GOSEN maakte aanmerking

op het kleine wachtlokaal op het
Zandvoortse kerkhof, dat zich in
een deplorabele toestand bevindt.
De voorzitter erkende dit en be-

loofde, met het college te zullen
overleggen, of met bescheiden mid-
delen hier iets kan worden gedaan,
vooral, omdat het met het oog op
de plannen voor de aanleg en uit-
breiding van de begraafplaats nog
wel even duren zal, vóór de nieuwe
aula zal worden gebouwd.
Een ingekomen schrijven van het

„Overkoepelend orgaan" der Zand-
voortse Middenstandsverenigin"- om
over te gaan tot wijziging der Sta-
tuten van stichting „Touring Zand-
voort" mei de bedoeling, daardoor
een V. V. V. - afdeling en Circuit-
afdeling te kunnen slichten, werd
om prae-advies in handen gestold
van B. & W.

Om half tien werd daarna deze
eerste raadsvergadering in het
nieuwe jaar, die zich kenmerkte
door een vlot en prettig verloop,
door de voorzitter gesloten. K.

acuut stadium brengen. Men mene
evenwel niet, dat hiermede de
„ultima ratio" voor het jaarlijkse
verkeer is bereikt. Toeristisch,
doch ook civiel, lijkt een directe
snelweg Hoofdstad-Residentie langs
de kust het sluitstuk. Voorshands
zal dit wel spelen met een aardig
plan blijven, maar van spel komt
dikwijls ernst!
Het overige deel van deze jaar-

rede was gewijd aan speciaal voor
Zandvoort van belang zijnde zaken.

Mr. Van Fenema ving aan, met
erop te wijzen, dat het contact
lussen overheid en ingezetenen, dat
in de zéér grote steden verloren
dreigt te gaan, in Zandvoort —
Irots het snel stijgende bevolkings-
cijfer — nog in verheugende mate
aanwezig is.

Verschillende onderdelen van het
gemeentelijk beleid werden daarna
door spreker nader onder de loupe
genomen.

BEGROTINGSTEKORT KRIMPT
Het min of meer zorgelijk aspect

der gemeentelijke financiën wordt
door Mr. Van Fenema geenszins
ontkend. Toch zijn er inmiddels na
de vaststelling der begroting voor
1955, welke een tekort bracht van
twee ton, enkele gunstige factoren
aan de dag getreden.

De door de Tweede Kamer aan-
vaarde schoolgeldwet bevat n.1. een
compensatieregeling, welke Zand-
voort een bate van ƒ39.000 oplevert.
De stijging van het aantal inwoners
maakt het mogelijk, de uitkering
uit het gemeentefonds ƒ8000,- hoger
te ramen. Naar de toestand van dit
ogenblik kan het begrotingstekort
dus op ƒ153.000,— worden becijferd.
Komt de sinds jaar en dag verbeide
wet op het kleuteronderwijs tot
stand, dan zal deze de gemeente
zeker een voordeel van rond
ƒ25.000,- per jaar opleveren. Niette-
min zal het voor een gezond ge-
meentelijk financieel bestel nood-
zakelijk zijn, dat de algemene uit-
kering uit het gemeentefonds wordt
verhoogd.

POLITIEKOSTEN.
Wat de nog steeds uitblijvende

Rijksbijdragen in de Politiekosten
betreft, wees Mr. Van Fenema erop,
dat Zandvoort nu reeds 7 jaar lang
wacht op de vaststelling van deze
vergoeding. Persoonlijk contact met
de betrokken instanties zal opnieuw
door hem worden opgenomen.

VERMAKELIJKHEIDSBELASTING
steeg, mede dank zij het nieuwe
wegdek op het circuit tot ƒ86.000,—

.

Het slechte weer in de zomer van
1954 weerspiegelde zich in een
slechts matig gestegen opbrengst.

BAD- EN STRANDBEDRIJF
bracht ƒ50.000,— lagere opbrengst
voor de exploitanten. Zo goed als
alle pachtsommen werden voldaan
en verzoeken om restitutie kwamen
niet binnen.

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF;
,,'toe meer Zandstrojers,
hoe meer gladdigaid!"



„Een week geleden had ik

Mozart op bezoek ..."

„Mein Herr", zei hij, „zo mooi heb ik

mijn eigen muziek nog nooit gehoord.

"

„ Geen wonder", antwoordde ik,

„Draadomroep ! Dit is het Weens Phil-

harmonisch Orkest, ze spelen in Keulen.

"

„Keulen ?!" riep Wolfgang Amadeus,
„hoe is het mogelijk, zo klankrijk en

klaar.

"

„Door de speciale muzieklijnen van
Draadomroep", zei ik, „die laten geen

tSón verloren gaan .'"

Bekwame technici werken samen
om U een volkomen ongestoord
luistergenot te bezorgen. Met
Draadomroep maakt U gebruik
van de beschermde toevoerlijnen

van PTT - voor binnen- en buiten-

landse programma's*. Daardoor
krijgt U de beste weergave - een
helder, natuurlijk geluid. En nooit

meerdatvervelendezoeken! Boven-
dien - Draadomroep is zuinig op
Uw geld en Uw stroom, maar
gul met de geluidskwaliteit. Laat

U ook aansluiten en

U hoort het fijnste het best!

*AIs U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-nec woonc.

DÜ&AD©fiygHOEP
geeft storingvrije studioklank

BaScon-varia
Aerie: Zo Wullum, wat zie je eroit

jü! Hoe kom je aan die bult
cp je kop?

Wullum: Hou op man. Praet me
d'r niet van! Ben 'k me daer van
de week met die gladdigaid
oit'egleje en op me harses 'evalle,

'k doch dat 'k onderdeur ging.

Aerie: Daer ben je klaer mee, jü.

Weet je, wat een best middel is?

'n Kojekool-blad op die bult
legge dan is ie de andere dag
weg.

Wullum: Je ken mai nog veul méér
vertelle man, laet maer zitte die

bult hoor. die gaet vanzelvers
wel weg, maer ik zeg je: „'t zou
nooit 'ebeurd weze as hier wat
eerder met zand wier 'estrooid.

Heb je onze bakkers en melk-
boere zien zwoege? In de Zee-
straet was om tien uur 's ochens
nóg niet 'estrooid.

Aerie: Jae jü, maer je mot bedenke,
die mense kenne ook niet overal
tegelaik weze, al geef 'k toe, dat

ze wel wat eerder konne beginne.
Maer nou wat aers: heb jai óók
'ehoord, dat ze onze burgervaer
wille oitnojige baï „De wurf"
om 'cm 'es te laete praete over
de Kerkstraet-planne?

Wulltim: 'k Had 't nog niet 'ehoord
jü, maer 't laikt me een. best
plan. Weet je wat 't is: onze bur-
gervaer wil niet allienig op de
Boulevard wat moois, maer hij

wil óók ons ouwe durp niet ver-
gete en daerom motte al die lui,

die daer wone met 'em mee
gaen doen, dan is 't zaekie zó
voor mekaer.

Aerie: Juist Wullum, zó denk 'k er
óók over, d'r kan daer ook wat
moois komme, waer onze bad-
gaste hun oge op oitkaike. Mis-
schien kraige we onze ouwe gele

stientjes in de Korkstraet wel
weer berom, 'n mens kon nóóit
wete.

Wullum: Weet je wat we doen
Aerie? As onze burgervaer voor
..De Wurf' komt praete, dan
gaen wij d'r óók hene. Je ken
gelove, dat 'er wat gekonkele-
foesd wordt.

.Aerie: Altaid goed Wullum, 'k bon
van de partij. Maer nou gae 'k

eerst ef£e naer de Vijver, de
Zanverso iende voere met oud
broot. Mot je óók doen jü, die

beeste verrekke van de honger
met die kou. Ze floddere al om
je kop as ze een popierctje hore
kraeke.

Doktersdiensf
A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, TelcCoon 2813.

Dienst wïjkverpjeegsters

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

OPTIMISTISCHE JAARREDE
van Zandvoorts burgemeester

(Vervolg van pag. 1).

HERBOUW EN ONTWIKKELING
In voorbereiding zijn: de ver-

betering van de verkeerssituatie in
het Noordelijk deel van de Haltestr.
Een proefverlichting in verband
met- het plan tot vernieuwing van
de straatverlichting.

TERREINEN. Voor dit jaar staat
op het programma: het bouwrijp
maken van het terrein in het- weder-
opbouwplan Bentveld (aanbesteding
had op 20 Dec. plaats); idem aan de
Van Lennepweg (plan H) (aanbe-
steding is in Febr. te verwachten).
Voorbereid wordt de aankoop van

terreinen ten Noorden van de spoor-
baan, o.m. ten behoeve van de
stichting van het complex voor de
rioolwaterzuivering.

WONINGBOUW. Gereed kwamen
in 1954 184 woningen. Op 1 Januari
1955 in aanbouw 128 woningen.
Sinds de bevrijding kwamen 870
woningen gereed.

In 1955 kan voltooiing van de
volgende objecten worden verwacht:
„Het Huis in de Duinen", aan de
Zandvoortselaan; 30 woningen van
de Woningbcuwver. „Eendracht
Maakt Macht" in Zuid; een zestal
winkels met woningen aan het
Westelijk einde van de Kerkstraat.
Verwacht wordt dat dit jaar 200
woningen gereed zullen komen,
waarmede dan de eerste 1000
nieuwe woningen sinds de bevrij-
ding zullen zijn voltooid. Het ge-
reedkomen van de 1000ste woning
meet, meent spreker, met enige
feestelijkheden gepaard gaan!

Dit jaar zal met de bouw van de
volgende objecten worden begonnen:
Het tehuis voor bejaarden van de
A. G. Bodaanstichting aan de
Zandvoortselaan in Bentveld; 140
woningen door „Eendracht Maakt
Macht" aan de Van Lennepweg;
36 flatwoningen door Smit's Bouw-
bedrijf aan de Boulev. de Favauge;
46 woningen in het wederopbouw-
plan Bentveld. In voorbereiding is

de bouw van 23 woningen door de
Bouwkas Noord-Nederlandse Ge-
meenten in het uitbreidingsplan Zuid.

RECREATIEVE SECTOR.
Dit jaar wordt begonnen met:

de bouw van een café-restaurant,
hoek Kerkstraat - Thorbeckestraat

;

de bcuw van een café-restaurant
annex 14 flatwoningen: hoek Boule-
vard Paulus Loot - Thorbeckestraat;
de bouw van een clubhuis bij de
sportvelden binnen het- circuit;
de bcuw van een circuit-restaurant
bij de Westelijke tunnel van de
Burgemeester Van Alphenweg, dat
men op 5 Mei, de dag van de inter-
nationale Tulpen-Rallye-races hoopt
te kunnen openen.

Aangaande het Zuiderbad deelde
Mr. Van Fenema mede, een gevoel
van onbehagen niet van zich te
kunnen afzetten nu de herbouw
daarvan door de Kroon werd afge-
wezen. Onverwijld zullen daarom
andere wegen worden gezocht tot
herstel van deze voor de badplaats
onmisbare outillage.

Dit jaar zal worden begonnen met
de uitbreiding van de remise aan
de Noorderduinweg, met de restau-
ratie van de toren der Hervormde
kerk, terwijl binnenkort een voor-
stel de raad zal bereiken tot aan-
wijzing van een architect voor de
bouw van een nieuw Postkantoor
door de gemeente.

HUISVESTING.
Met voldoening stelde Mr. Van

Fenema vast, dat de woningnood
het afgelopen jaar niet is gestegen.
Op 1 Januari j.1. waren nog in
behandeling 342 aanvragen. Het
bouwtempo zal echter nog aanzien-
lijk moeten worden versneld, wil
men het probleem van de huisves-
ting op korte termijn zien oogelost.

MÜNHARDTS W&U5
scheepen qezonde reqelmaofc

SOCIALE ZAKEN.
Met voldoening werd vastgesteld,

dat het werklozencijfer blijft dalen.
Van 133 geregistreerde werklozen
in 1954 als topcijfer, daalde dit

aantal thans tot 82.

BEDRIJVEN.
Aan de nieuwe overeenkomst voor

gaslevering met Haarlem, wordt in

samenwerking mei- Bloemendaal,
gewerkt. Hot gasverbruik steeg met
7"/o — vergeleken met de jaren vóór
de laatste oorlog zelfs met lOO'Vo.

Het waterverbruik steeg slechts met
3%. De nieuwe watertoren blijft
grote belangstelling trekken, zowel
van technici als van toeristen. Op
het internationale congres voor
watervoorziening in Juli a.s. te
Londen, zal over deze toren worden
gerapporteerd en waarschijnlijk zal
de maquette naar Engeland worden
gezonden.

Sinds 1948 toont het badbedrijf
een afnemend bezoek van pl.m. 25°/o.

In de toekomst zal een moderne
overdekte bad- en zweminrichting
niet gemist kunnen worden en
zeker méér rendabel zijn.

Wat de POLITIE betreft, zal ge-
tracht- worden dit jaar de bewaking
op het strand te brengen van 3 op
5 man, ondanks de vooral in de
zomermaanden absoluut niet toe-
reikende korpssterkte, die in 1950
van 48 op 41 man werd terug-
gebracht.

DE BRANDWEER heeft — gelet
op de steeds groter wordende ge-
meente — zeker recht op een goed
geoutilleerde brandweerkazerne,
waarvan Mr. Van Fenema de nood-
zakelijkheid nogmaals bepleitte.

TOERISME.
Wat het toerisme betreft, werd

volgens de gegevens, niettegen-
staande een door het- weer bar
slechte zomer, geen onbevredigend
resultaat bereikt. Logies en con-
sumptie verstrekkende bedrijven
kwamen goeddeels aan hun trekken.
Voor de strandexploitanten werd
1954 een tegenvaller. Het dagbezoek,
hoewel minder dan in 1953, was
toch nog zéér aanzienlijk. Wat West-
Duitsland betreft, dit- levert een
steeds groeiend contingent badgas-
ten. Door de inschakeling van de
nieuwe verkeersweg Amsterdam-
Utrecht- is Zandvoort nu slechts
enkele auto-uren van dit zéér be-
langrijke achterland verwijderd,
terwijl de voorgenomen verbete-
ringen aan Rijksweg no. 12 en van
de verbinding „Arnhem-Grens" dit
bezoek nog beduidend zullen doen
toenemen. In dit verband heeft
Zandvoort zeker zéér groot belang
bij uitbreiding en modernisering
van de recreatieve outillage.

STICHTING
„TOURING ZANDVOORT".

Wat de wens van enkele midden-
standsverenigingen betreft, om
stichting „Touring Zandvoort-" in

twee afdelingen te splitsen, n.1. één
voor het V.V.V.-werk en één voor
het circuit, merkte de burgemees-
ter het volgende op:

„Ik ben er mij terdege van be-
wust, dat onze plaatselijke stich-
ting, naast het vele belangrijke werk
dat de exploitatie van het circuit
meebrengt, nog aanzienlijk meer
voor het eigenlijke amusement zou
kunnen en moeten doen. In dit geval
durf ik te stellen, dat opvoering van
de prestaties door onze ingezetenen-
(belanghebbenden!) met meer gelde-
lijke steun zal worden beloond. Of
op de duur het circuit en de sport-
velden los gezien kunnen worden
van het eigenlijke toeristische werk
lijkt de overweging waard. Men
hoede zich echter voor overijlde
maatregelen".

CIRCUIT.
Tenslotte wijdde Mr. Van Fenema

nog enkele woorden aan het circuit.

Het werd door ongeveer 13.000
motorvoertuigen, buiten de wed-
strijddagen om — bezocht, niet-
tegenstaande de baan bijna 2 maan-
den gesloten was door aanbrenging
van het- nieuwe wegdek. De entree
opbrengst daarvan bedroeg ruim
ƒ4700,—.
Met de nieuwe kleurenfilm zal

binnenkort een tweede excursie
naar Duitsland werden gemaakt.
De eerste excursie werd een zéér
groot succes. De film zal regelmatig
worden aangevuld en verbeterd.
Wat de outillage op het circuit

betreft, drong Mr. Van Fenema er

op aan, deze vooral op peil te hou-
den. Er zijn nog enkele desiderata,

o.o. óók ten aanzien van de veilig-

heid.

DE NIEUWE SPORTVELDEN zul-

len het komend voetbalseizoen in

gebruik kunnen worden genomen
en betekenen met het daarop dan
gebouwde clubhuis een grote aan-
winst voor de badplaats.

Na Zandvoort dank te hebben
gebracht voor het medeleven met
het burgemeestersgezin in het af-

gelopen jaar en aan allen, die in dat
jaar met toewijding en trouw had-
den bijgedragen tot de ontwikke-
ling en bloei van de Zandvoortse
samenleving, eindigde de burge-
meester aldus:

„Moge God ons allen de kracht
en wijsheid geven in positieve zin

onze levenstaak bij voortduring tot

heil onzer medemensen te vervullen".

Gezond leven
DeZandv. vrouwen contact-commis-
sie nodigde de heer A.J. v. Leusen,
arts te Velsen, uit, over dit onder-
werp Maandag a.s. 24 Januari des
avonds 8 uur te komen spreken in
hotel Keur, Zeestraat.
Gezond leven is. volgens spreker,

niet alleen afhankelijk van goede
voeding en hygiëne, maar hangt
nauw samen met de levenshouding
van de mens. Daar genoemde com-
missie verwacht, dat velen Uwer,
zowel dames als heren de bekende
radiospreker van de rubriek „Tij-
delijk uitgeschakeld' zullen willen
horen, wordt U aangeraden, U te

voren van toegangsbewijzen te
voorzien, die verkrijgbaar zijn a 40

et. bij Drogisterij Blaauboer, Halte-
straat.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

Ned. Chr. Vrouwenbond Hoopt op
Vrijdagavond 28 Januari de maan-
delijkse bijeenkomst te houden in
de Nieuwe consistorie der Herv.
kerk. Men heeft de heer J. J. G.
Boot, burgemeester van Hilversum,
bereid gevonden die avond te spre-
ken over het onderwerp: „Sociale
zekerheid en persoonlijke verant-
woordelijkheid".

QKÏEP1 < ««+
Mijnhardc's Grieppoeders. Doos 50 et.

Een leerzaam uitje

voor de dames
Het kan niet worden ontkend, dat

het onderwerp „Gymnastiek" en
óók, ja vooral ,;Gymnastiek voor
de huisvrouw", tegenwoordig meer
en meer wordt gepropageerd als
een heilzaam middel om fit te
blijven, de zozeer begeerde slank-
heid te verkrijgen en wat niet al.

G3'mnastiek voor de -werkende
vrouw wordt tegenwoordig in alle
toonaarden bezongen.

Wat- is ervan waar? Wat niet?
Daarop gaat Mevrouw Lily Orgodet,
die hier in Zandvoort de bekende
dansschool van die naam leidt, op
Donderdagmiddag 27 Januari in de
gezellige zaal van café-restaurant
„Be Rotonde" het antwoord geven.
Enige dames van een harer cur-

sussen hebben zich bereid verklaard
enkele oefeningen te demonstreren,
zodat het geheel het karakter van
een les met toelichting zal dragen.
Ongetwijfeld zal dit leuke en

zeker voor onze dames belangrijke
en interessante initiatief van Mevr.
Orgodet velen onder hen nieuws-
gierig maken. U zult er ongetwij-
feld véél van kunnen opsteken. Alle
verdere inlichtingen kunt U bij

Meviouw Orgodet, óók telefonisch
bekomen, waarvoor wij onze dames
verwijzen naar de in dit nummer
voorkomende advertentie.

MORGENMIDDAG 2 UUR

van ZANDVOORTS
FEESTARTIKELBNZAAK

(op elk gebied). Tevens huishoude-
lijke artikelen, o.a.: Vele Was-
machines; event. op gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Het van ouds vertrouwde adres:

HERENSTRAAT 3 - TELEF. 2192.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren,

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Ledenvergadering V.V. D.

De afdeling Zandvoort van de
V.V.D. kwam Maandagavond 1.1. in
ledenvergadering bijeen, onder
voorzitterschap van de heer G.Tates.
De ongunstige weersomstandig-

heden waren er waarschijnlijk oor-
zaak van, dat de opkomst niet zo
groot was als men had gehoopt-.
Er waren enkele bestuursvaca-

tures, waarvoor werden gekozen
de heren G. S. W. Keur en J. H.
Hermarij.
De besprekingen waren zéér ge-

animeerd, niet het minst, doordat
een „forum" vragen der leden be-
antwoordde.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Afd. Zandvoort

WOENSDAG 26 Jan. '55 vertoning van de film:

Het werk der Noord- en

Zuid Hollandse Reddings Mij
in drie delen met toelichting door do
beer J. J. WITTPEN.
Deze avond mag geen Zandvoorter missen!

AANVANG 8 UUR., ZOMERLUST. Entree 50 et.

Nóóit geniet- U meer van

Voorjaarsbloemen
dan nu in de wintertijd!

U vindt ze in vele soorten en variaties bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Oofc Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen!

Heden overleed onze innig
geliefde man en vader, broe-
der, behuwd broeder en oom

Johannes Nicolaas Huïjer

in de leeftijd van 63 jaar.

Uit aller naam:
G. Huijer-van Rijnberk.

Zandvoort, 21 Januari 1955.
Brederodestraat 96.

De crematie zal plaats hebben
op Maandag 24 Januari a.s.

te Driehuis - Westerveld, na
aankomst van trein 14.01 uur.

Geen toespraken.

Met ontsteltenis vervullen wij
hiermede de treurige plicht
kennis t-g geven van het over-
lijden van ons medebestuurs-
lid, de heer

J. N. Huijer
in de leeftijd van 63 jaar.

Wij verliezen
ijverig werker.

hem een

Namens Z.V.V.
Zandvoortmeeuwen

:

C. Slegers.
P. E. Schaap.
M. Weber.
E. Loos.
B. Groeneweg.
J. van Buijn.
G. H. Beenhakker.
L. van der Werff.

Zandvoort, 21 Januari 1955.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van deelneming
ondervonden bij het zo plotseling
overlijden van onze innig geliefde
Man, Vader, Behuwd- en Groot-
vader

JISK WESSELIUS
betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit- aller naam:
T .A. Wesselius-Bijenhof.

Zandvoort, 20 Januari 1955.
Brederodestraat 99.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 16b.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:

Ds. C. de Ru; Bed. H. Doop.
19 uur: Ds. G. de Ru, van R'dam.

(Jeugddienst.)
9,30 uur v.m. Jeugdkapel

Spr. de heer H. Faber.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. Noorman van Zaandam.

7 uur: Geen Dienst.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
M. C. Draijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

YOTJTH FOR CHRIST
27, 28 en 29 Januari, n.m. 8 uur,
samenkomsten in „Ons Huis".

Millioeneii dames
zeggen: Voor de handen niets
beter dan HAMEA-GELEI

Instituut v. arbeidersontw.
Een interessante en belangwek-

kende filmavond organiseert het
Instituut voor arbeidersontwikke-
ling Woensdag 26 Jan. in Zomerlust.
Vertoond zal dan worden de film
in drie delen: „Het werk der Ko-
ninklijke Noord- en Zuidhollandse
Reddingmaatschappij". De heerJ.G.
Wittpen, bestuurslid van de maat-
schappij, zal deze film toelichten.

Het eerste deel der film behan-
delt het reddingswerk, zoals dit

aanvankelijk met primitief mate-
riaal geschiedde. In het tweede deel
wordt kennis gemaakt met het
moderne materiaal, terwijl het
derde deel (met- geluidsband) de
toeschouwer meeneemt op een red-
dingstocht. De film is uiterst sug-
gestief opgenomen en bevat- vele
verrassende opnamen.
Het I.A.O. verdient ongetwijfeld

een woord van dank dat men deze
uitermate belangrijke avond in

Zandvoort wist te organiseren.

Geslaagd
Mejuffrouw A.E. Gebe en do heer

W.G. Gcbe alhier, slaagden beiden
voor het praktijk diploma boek-
houden voor de vereniging van
leraren.



Zandvoort-Groningen

Het is natuurlijk wal arrogant Ie
beweren, dat door de biljartwed-
strijd, die de Zandvoortse biljari-
club „Ons genoegen" Zaterdagavond
speelde tegen de biljartclub „Poeli-
Flip" te Groningen, Zandvoort en
Groningen nauwer tot elkaar zou-
den zijn gebracht. Maar hij, die zo-
als wij, deze ontmoeting zou hebben
medegemaakt, getuige zou zijn ge-
weest van alle spontaniteit en har-
telijkheid, die daar werd onder-
vonden, van de belangstelling óók,
die getoond werd voor de badplaats,
zou evenals wij allen, die deze reis

medemaakten, tot de slotconclusie
gekomen zijn, dat hier banden wer-
den gelegd tussen Noorden en Wes-
ten, die zeker in de nabije toekomst
niet zonder gevolgen zullen blijven.

.,Ons genoegen" heeft dat even-
min als „Poeli Flip" gedacht, al-
thans niet van tevoren, want het
was slechts bedoeld als een gezel-
lige,' leuke ontmoeting, een ont-
moeting die spontaan en geheel
vanzelf tot boven omschreven resul-
taat leidde.
Onze Grunningers betoonden zich

gastheren, zoals men die maar
uiterst zelden ontmoet. Hartelijk en
joviaal en steeds erop uit zijnde,
Tiet hun gasten in alle opzichten
naar de zin te maken. Wat denkt U
van het gebaar van de heer Bonte,
eigenaar van hotel Baulig, die
spontaan een reductie toestond op
de logeerprijs voor zijn Zandvoortse
gasten?
Het clublied van „Poeli-Flip"

,

waarvan het refrein luidde: „Op 't

biljart en op tournee .... Poeli Flip
doet altijd mee", heeft luid opge-
klonken in de fraaie biljartzaal van
hotel Suisse, waar de wedstrijd aan
4 tafels van 6 uur tot bijna half
twaalf gespeeld werd. En och, was
het resultaat nu eigenlijk het be-
langrijkste van deze ontmoeting?
Was het het voornaamste, dat zowel
de Zandvoort Nieuwsblad-beker"
als de wisselbeker, uitgeloofd door
de Heinekens' brouwerij weer mee
terug naar Zandvoort gingen? Het
was leuk dat spreekt vanzelf, maar
voor ons bestond het belangrijkste
Tiierin, dat hechte vriendschaps-
banden werden gesmeed. Onze heer
Joh. C. Jung Sr., vice-voorzitter van
„Ons genoegen" wees er in zijn

kernachtige speech bij aankomst
reeds op, dat er menig punt van
overeenkomst bestaat tussen Gro-
ningen en Zandvoort, om maar iets

te noemen: de dynamische energie,
welke in beide plaatsen wordt op-
gebracht, hetgeen op zichzelf weer
•niet zo verwonderlijk behoeft Ie

zijn, omdat Zandvoorts burgemees-
ter een groot aantal jaren Gronin-
gen tot woonplaats had.
Het gebaar van de Zandvoortse

ploeg: voor iedere Groningse speler
een fraai trommeltje zandkoekjes,
met in elk koekje het wapen van
Zandvoort gebakken en om het
trommeltje een lint in de Zand-
voortse kleuren, werd door de
Grunningers op hoge prijs gesteld.
Zij van hun kant lieten zich even-
min onbetuigd, want alle Zand-
voortse biljarters ontvingen een
grote echte Groninger koek, waarin
bovenop met een andere koeksoort
was ingebakken de naam „Poeli
Flip". Dat de Zandvoortse ploeg dit

zéér waardeerde, behoeft evenmin
enig betoog. Bovendien kregen de
leden, «om de Groningse ploeg, die
de hoogste series hadden gemaakt
nog een leuk Zandvoorts aanden-
ken. De heer de Vos met 40 een
fraaie pul in Delfts blauw als lste
prijs; de heer Drewes met 35 als

tweede prijs een asbak in Delfts
blauw met afbeelding van onze
•watertoren en de heer Dechesne als

3e prijs met 'n hoogste serie van 13

caramboles eenzelfde geschenk.
Het spel op zichzelf? Zandvoort

heeft zich kranig geweerd en over
het algemeen fraai en beheerst spel
te zien gegeven. Menig staaltje van
goed biljarten, werd aan beide
zijden- gedemonstreerd, maar de
Zandvoorters konden tegen de Gro-
ningers tóch niet op. De inzending
der moyenne van de Zandv. spe-
lers had de wedstrijdleider, de ere-
•uoorEitter •uan „Poeli-Flip", de heer
van Eunen, die op zéér knappe
wijze de wedstrijd in handen hield,

er reeds toegebracht Zandvoort >/i

handicap te verlenen, omdat het
moyenne der Groningers véél hoger
lag. Toen won Zandvoort in partijen
-van 50 minuten om het hoogste aan-
tal caramboles met 1850 tegen 1729
punten.
Nu komen de Groningers naar

Zandvoort — einde Februari-begin
Maart — om te spelen in hotel Keur
om hel definitieve bezit van de
Zandvoorts Nieuwsblad-beker. Wij
verheugen ons daarop reeds nu!
Het zal zeker weer een kostelijke
dag worden. Maar dit week-end in
Groningen was voor ons allen on-
vergetelijk. Op de komende ont-
moeting in Zandvoort, waarvoor
óók Zandvoorts burgemeester als

oud-Groninger zich zéér interes-
seert, komen wij binnenkort nog
nader terug, maar tü'j mogen hel
tenslotte niet verhelen: Groningen,
waarmee loij voor liet eerst kennis
maakten, was voor ons een stad, die
ons verbaasd en geïmponeerd heeft.
Een stad, waar het goed is om te

wonen en te zijn. K.

-'' /J&r*' """"""^Mi^'.

Oersterk die

STAPPERS
maal

7.
voor slechts

maal 27

50
1 gegarandeerde contrefort

2 prima lederen voering

3 vol rubberhak

4 5 mm. loopzooi

5 4 mm. lederen zool

6 voorblad uit één stuk,

met Icoord en sterstilcsel ,a

f'
-. 'mul 23-31 maal 32-35 maal 36-40 •

|:rfte 1 9.
5D

i ie,
50

Brossois Schoenhandel
Reparatie-afdeling - Grote Krocht

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

DE SOIW
Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDKRODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

500 gr. Lende (Contrafilet)

500 gr. Varkenscartaonade (sch.) ƒ1,15

VOOR DE SOEP: Prachtige Kalfsschenkels
vlees ongeveer 1 kg. ƒ1,— per stuk

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onze beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60

100 gr. Gebr. Rosbief en i*

100 gr. Jachtworst S

100 gr. Pekelvlees en (

100 gr. Lunchworst \

YS cf

GEWELDIGE WEEKEND-RECLAME bij

Slagerij LA VëAÜDE
Kleine Krocht 1 Telefoon 24-32

LENDE van ƒ2,20 voor ƒ2,10 500 gr.

Rosbief „ van ƒ2,10 voor ƒ2,— 500 gr.

RIBLAPPEN en MAGERE LAPPEN
van ƒ1,90 voor ƒ1,78 500 gr.

VASTE KALFSLAPPEN en
KALFSFRICANDEAU ,/2,— 500 gr.

SCHOUDERCARBONADE
van ƒ1,80 voor ƒ1,65 500 gr.

LEVERWORST 22 et. 100 gr.

250 gram 45 CENT.
GEKOOKTE WORST 33 et. 100 gr.

250 gram 73 CENT.
HAM 48 et. 100 gr.

?
Q

Uw boekenkast bijvullen!

Boeken van ƒ3,- tot ± ƒ30,- gaan weg voor

ff 2 3
—

s ff Ij— en ff 0,50
Alléén ZATERDAG 22 JANUARI.

De Eerste Zandv. Papierhandel
en Kantoorboekhandel
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

>«.-."*.v;

AUTOVERHUUR
met en zonder chauffeur.

RINKO GARAGE
ORANJESTRAAT 2 - TEL. 2424

Deze week SPECIALE AANBIEDING

Nappa Handschoenen
tegen spotprijzen!
Zie de etalage Grote Krocht!

Waarde gemiddeld ± ƒ16,90 NU

f 8,90 - f 9,90

NOOY
Ï/VNDVOORT

TELEVISIE

Zie het op z'n best, zie het met PHILIPS TELE-
VISIE, groot beeld ƒ1095,- ƒ1395,— en hoger.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534
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Mevrouw Lily Orgodet
heeft het voornemen
om op

Donderdagmiddag
17 Januari

in de benedenzaal van de

ROTONDE
een causerie te houden over

Gymnastiek voor
de moderne vrouw
Door enige dames zullen enkele oefeningen
gedemonstreerd worden.

Belangstellenden kunnen gratis kaarten bekomen
uiterlijk t.m. DINSDAG a.s. bij:

Dansschool Lily Orgodet
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 62 - TEL. 2393
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Extra voordelige
aanbieding!

bij Slager BURGER
Alleen Vrijdag en Zaterdag

:

(ROSBIEF ), ^ _ ^750gr.kAA^^ {2,98
(ENTREC6TE 1

'

Verder bieden wij aan:

DOORR. R. LAPPEN ƒ1,58 500 gr.
MAGERE LAPPEN ƒ1,88 500 gr.
FIJNE RIB ƒ1,88 500 gr.

Prima Kalfslappen f 1,75 500 gr.

Grote GELD. ROOKWORST 69 CENT per stuk

Enorme sortering voor de boterham.

WEEKEND-RECLAME: t fïQ ,%*
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst <,

*> +* *" l

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. I 1,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Halt.etraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Heerlijk zonnebaden
PHILIPS HOOGTEZON
BIOSOL ƒ198,--. De tijde-
lijke reductie van ƒ 15,

—

is nog van la-acht tot 29
Januari a.s. Heeft U zon-
tekort ? Raadpleeg Uw
huisarts!

Neem dan nu zonne-winst.

PEËMAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappeifiandal

AOf^l Prinsesseweg 15DUL. Telef. 2066

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Ruime keuze
STOFZUIGERS
RADIO'S
RIJWIELEN
ELECTRA KACHELS
STRIJKIJZERS
SCHEERAPPARATEN
SCHAATSEN
SLEDEN
VERLICHTING
BUREAULAMPEN
Ook op gemakkelijke
betalingscondities.

Henk
Schuïlenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIËNBOSCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROKP1
Hogeweg 29 - Telef. 2464

Taxi nodig?
O 2332

Garage De „Tof
GROTE KROCHT 18

Ingedeeld voor
ZIEKENVERVOER.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen, en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

BURGERLIJKE STAND
14—20 Januari 1955.

Geboren: Edward, zoon van M.
Keur en M. C. Davies; Ralph Edu-
ard, zoon van H. R. Evegaars en A.
J. Pelupessy.
Getrouwd: A. M. W. van Roijen

en J. E. P. Teerlink; T. J. H. Lenoir
en R. L. S. V. Dekker.

Klaverjas-avonden
De klaverjastournooien die in

gebouw „Zomerlust" op 12 en 19
Februari a.s. worden georganiseerd
ten bate van het uniformfonds van
de Zandvoortse muziekkapel, belo-
ven zéér groot van opzet te worden.
Reeds nu is het aantal inschrijvin-
gen verheugend groot. Bovendien
hebben de organisatoren besloten
na afloop van het klaverjassen een
bal te houden, waaraan zal worden
medegewerkt door het dansorkest
„The Rainboys". Tenslotte zal het
in Zandvoort zo populaire orkest
„De Tyroler kapel" met twee Jode-
laarsters de avond nog komen op-
vrolijken.

Raadsleden in het
politiebureau
Naar wij vernemen is de Zand-

voortse gemeenteraad door de korps
chef van politie alhier uitgenodigd,
a.s. Maandagavond een bezoek te
brengen aan het politiebureau. Het
doel ervan is, door een samen-
spreking de Zandvoortse gemeente-
raadsleden een inzicht te geven in

taak "en omvang van het werk van
de politie te Zandvoort.

Jaarvergadering bridgeclub
De Zandvoortse bridgeclub „brid-

gen voor pleizier" hield haar jaar-
vergadering in café-rest. Rinkel. Bij

de gehouden bestuursverkiezing
werd Mevr. do Jong herkozen als

penningmeesteresse, de heer Vlee-
ming als voorzitter en de heer Gcbe
als secretaris. De heren de Haas en
Ploegman ji\, die zich niet meer
konden herkiesbaar stellen, werden
vervangen door Mevr. de Haas en
Mevr. van Straten.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar

23 3,23 10,30 15,34 22,30 7,30-13,29

24 4,00 11,00 16,09 23,00 8,00-14—
25 4,34 11,30 16,44 23,30 8,30-14,30

26 5,08 12,00 17,17 —,30 9,00-15,00

27 5,42 12,30 17,53 1,00 9,30-16,00

28 6,17 13,30 18,30 1,30 10,30-16,30

29 6,54 14,00 19,11 2,00 11,00-17,00



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 c<\ p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

GEVRAAGD: Nette HULP
i.d. HUISHOUDING voor
hele dagen. - Sporthuis
Zandvoort, Haltestraat 35.
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GEVRAAGD : HUIS met
garage in ruil voor groot
bovenhuis met 6 kamers.
Uitzicht op de duinen. Br.
no. 34-6 bureau v.d. blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

MUZIEK
op Uw feestavonden?

Trio Hammerle
Postbus 18 - Zandvoort

GARAGE TE HUUR, omg.
Wilhelminaweg. Br. no.
34-7 bureau v.d. blad.

WONINGRUIL
Heemstede g. st. 3 ruime
kamers (2 vaste -wastafels),
keuken, hal, w.c. Gevr.:
kl. woning of ged. Br. no.
119 boekh. van Petegem.

GARAGE TE HUUR GE-
VRAAGD, omtrek halte
Kostverloren. Zandv.laan
10, Telef. 2643.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

H.B.S.-er is genegen bij-

lessen te geven aan leer-
lingen van M.U.L.O., Am-
bachtsschool enz. Specia-
liteit Wiskundige vakken.
Br. no. 34-8 bur. v.d. blad.

FLINK MEISJE GEVR.
voor halve dagen of een
WERKSTER voor Donder-
dag en Vrijdag. Mevrouw
Balledux, Haltestr. 27-29.

TAXI
BEL

2530
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Comité OUDEN VAN DAGEN - Zandvoort

Nog éénmaal opvoering van de Revue:

SS

tot spijkerbroek19

door de Zandvoortse Operette Ver.

op DONDERDAG 27 Januari in MONOPOLE,
Aanvang 8 UUR. Prijs der plaatsen ƒ1,50.

Nog enkele kaarten verkrijgbaar bij: Het won-
der van Zandvoort, Swaluëstraat 9; K. Troost,
Haltestraat 77; P. Kist, Emmaweg 11; P. Keur,
Da Costastraat 10; D. -wart Noort, Noorderstr. 4;
L. de Leeuw (One Hour Cleaning Service) Hal-
testraat 39 en eventueel 's avonds aan de cassa.

Toneelvereniging «PH0ENIX»

Ie

GABARET-AVOND
op ZATERDAG 29 JANUARI 1955 in

HOTEL B0UWES
Een keur van
binnen- en buitenlandse artisten.

Entree niet-leden ƒ2,— (bel. inbegr.).

AANVANG 20.30 UUR. EINDE 4 UUR.

Plaatse» verkrijgbaar Maandag 24, Dinsdag 25

en Woensdag 26 Januari 1955 van 20.00-21.30 uur
in Restaurant „Rinkel", Raadhuisplein.
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JONGEREN!

God heeft een plan
met je leven!

Kom luisteren op 27, 28 en 29 JANUARI
in „ONS HUIS", elke avond 8 UUR, bij

„Youth for Christ".

Ook ouderen hartelijk welkom. Toegang vrij.

Voor de Z.V.C.C. en HUISH. en GEZINSVOORL.
spreekt a.s. 24 JANUARI:

Dr. A. VAN LEUSEN, arts uit Velsen,
Over:

„GEZOND LEVEN"
in HOTEL KEUR, Zeestraat, 's avonds 8 UUR.

Toegangsprijs 40 cent.

Kaarten verkrijgbaar bij Mevrouw Blaauboer,
Haltestraat 46, telefoon. 2392 en aan de zaal.

Door bijzondere omstandigheden konden wij

beslag leggen op een extra partij

zéér fijn fruit
in een enorme sortering en in ALLE PRIJZEN.
Dames, ziet onze etalages; het is ons echter
onmogelijk alles te etaleren. Kijkt U daarom
óók eens geheel vrijblijvend in de winkel!
Vergeet U óók vooral niet, Uw kinderen mede
te nemen, want hen wacht een kleine attractie.'

Ook enorme sortering FIJNE CONSERVEN.
WEEK-END RECLAME: Pracht WIT LOF wit

eigen tuinen per 500 GRAM 30 CENT,
p. kg. 55 CENT,

KERfllP's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 2452

De speciaalzaak in Zandvoort,

VEILING
van diverse meubilaire goederen op

WOENSDAG 26 JANUARI
's middags 2 UUR

in ONS HUIS (Dorpsplein)
van oud-Holl. Balpoot tafel, Chip-
pendaele huisk. am. andere huis-
en slaapkamer meubelen, opklap-
bed, tafels, stoelen, brocaat gordij-
nen, vloerbedekking, huiskamer-
orgel, ping-pong tafel, kachels, huis-
houdelijke goederen. Tevens een
partijtje nieuwe Damast tafellakens
en vele andere goederen.
Goederen voor deze, veiling kunnen
nog worden opgegeven.

Kijkdag: DINSDAG 25 JAN. van
2-9 u. en 's morgens voor de veiling.
Inlichtingen dagelijks.

Veilingmeester

TELEF. 2164

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw.l55b, Heemstede, Tel.39872

Wij gaan nog steeds voort met onze
gesneden groenten zoals rode,
groene en boerekool, wortelen
uien en andijvie, alles panklaar en
goed gewassen. Tevens alle soorten
groenten en vruchten in Diepvries.

Wij hebben puikbeste aardappelen
voor ƒ1,35 per 10 kg. Hebt U al eens
onze soepgroente geprobeerd? Fan-
tastisch, zo lekker! En onze in-
maakgroenten uit het vat (zout)

zoals snijbonen, sperciebonen en
andijvie, buitengewoon lekker!

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Oefening Staalt Spieren
Van de technische commissie van

het K.N.G.V. ontvingen wij het be-
richt, dat alle deelnemende meisjes
en 2 der deelnemende jongens het
vaardigheidsdiploma hebben be-
haald. De namen der geslaagden
zijn: de meisjes A. Smit, A. Ema-
nuels, J. Brink, G. Vlieland, L.Pen-
nings, G. Verhoeven, IJ. Mulder, A.
v. Solingen, B. v. Solingen, J. Kun-
keler, A. Koper, L. Logmans en T.
Wilhelmus ; de jongens: John en
Puck Pieters. De diploma's zullen
op de lessen worden uitgereikt.

De openbare kleuterlessen zijn

nader vastgesteld op Zaterdag 29
Jan .a.s. van 3-4 uur voor de jon-
gens en van 4,30-5,30 uur voor de
meisjes in het gymnastieklokaal van
de Wilhelminaschool. Behalve een
toelichting door leider J agerman,
zullen de kleuters aan de ouders en
belangstellenden laten zien hoe in
de lessen gewerkt wordt.

Afd. handbal. De uitslagen van de
Zaterdag j.1. in het Zanderinstituut
te Haarlem gespeelde zaalhandbal-
wedstrijden luiden:

Jongens: Concordia-O.S.S. 3-7
Meisjes: O.S.S.-IJmond 3-7
O.S.S.-Rapiditas 9-5

De jongens waren er nu geheel
..in". Door snel en goed schieten
was de overwinning dan ook ver-
diend.

De meisjes ,die voor het eerst
uitkwamen, speelden nog wat on-
wennig, doch zullen in de komende
wedstrijden nog wel meerdere over-
winningen behalen.

Het programma van Zaterdag a.s.

luidt:

Jongens: O.S.S.-Blinkert 3,40 u.

Meisjes: Rapiditas-O.S.S. 2,25 u.

Damnieuws
De Zandvoortse damclub ver-

heugt zich nog steeds in een groei-
ende belangstelling. Alle dammers,
die nog geen lid zijn, heten wij elke
Woensdagavond om 8 uur van harte
welkom in „Ons Huis". Wij hepen
dan in het najaar met 2 sterke 10-

tallen te kunnen verschijnen. Hier
zijn nu de uitslagen van de onder-
linge competitie.

P. Versteege-L. J. v.d. Werff 2-0
J. Ramkema-J. Schuiten 0-2
L. Y. Vink-C. Vlieland 2-0

G. ter Wolbeek-A. Hoekema 0-2
J. v. Dijk-M. Weber jr.

C. Draijer jr.-W. de Goede
J. Schuiten-S. Weber Sr.
C. Draijer sr.-J. v. Dijk

Schaaknieuws
Het eerste 10-tal heeft het

Woensdagavond niet tot winst
kunnen brengen. Met VU-2 lh moes-
ten zij in .,Het Oosten" hun meer-
dere erkennen. Nóg is de eerste
plaats bereikbaar, maar de opgave
is moeilijk.

Het tweede 10-tal speelt Donder-
dag a.s. tegen ..Schouwtje".
Hier nog enkele uitslagen van de

competitie:

A. Termes-Jansen V;-1 /*

v. d. Brom-de Jong 0-1

Kop-Hagen 1-0

Hagen-Kop afgebr.
B. v. Duijn-H. Eldering 1-0

Mühlenbruch-Slijkerman afgebr.
Coeverden-J. Eldering 1-0

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de 3e ronde

om het maandelijks clubkampioen-
schap gespeeld. De strijd stond op
een. hoog peil. No. 1. G. v.d. Meij;
2. Jac. Versteege; 3. G. Keur; 4. H.
de Muinck. Woensdag laatste ronde.

«Huis zonder Vensters»
De Zandvoortse toneelgroep „San-
devoerde" zal onder leiding van de
heer Jos. Dröse op Zaterdag 26
Maart a.s. een opvoering geven van
het toneelspel „Huis zonder Ven-
sters", naar een gegeven van
Richard Reich, bewerkt door Ab
van der Linden. De medespelenden
zijn de dames I. Doornekamp, G.
Huyer-van Rijnberk en C. v. Poel-
geest-Schaap en de heren M. Lan-
gereis, P. Mudde en J. Ramkema.
Het ligt in de bedoeling van het
gezelschap dit stuk ook nog op te

voeren in Haarlem.

MAAK HET UZELF GEMAKKE LIJK, KOOP EEN BROMFIETS!
Uit voorraad leverbaar: Union rijwielen met hulpmotor. Geheel
compleet ƒ 566,—. H. M.W. (Het Motorisch Wonder) geheel com-
pleet ƒ558,-. Agent Ralleigh en Union rijwielen. Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 — TELEF. 2323

Theater „nftonopole
Dir. Gebr. Koper

3J

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 21 t.m. Zondag 23 Jan. 8 uur

JEAN GABIN - BLANCHETTE BRUNEY
NICOLE COURCEL in Marcel Carné's

HAVEN-MARI
Een met scherpte en humor getekende
vierhoeksverhouding. (Toegang 18 jaar).

Vanaf Maandag 24 t.m. Woensdag 26 Jan. 8 uur

FERNANDEL in een film van Julien
Duvlvier

De terugkeer van Don Camiïlo
Omdat ik vertrokken was, moest ik ook
weer terugkomen, aldus Fernandel voor
de Radio. (Alle leeftijden).

Zondagmiddag 23 Jan. 2.30 uur Speciale matinee

Wij presenteren U de prachtige film:

Lassie's grote avontuur
(Alle leeftijden).

DONDERDAG 27 JANUARI GERESERVEERD
VOOR DE ZANDV. OPERETTEVERENIGING

PHILIPS RADIO v.a. ƒ98,-
klasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS PLATENSPELERS en WISSELAARS
Maak van Uw radio een gramofoon-combinatie.
Prachtige weergave.

PLATENSPELER, of wisselaar met 10 platen
naar keuze, vanaf 12 x ƒ12,75, zonder vooruit-
betaling.

Bezoekt onze afdeling Grammofoonplaten.

STOFZUIGERS div. merken op slee v.a^2,- p.-w.

Wasmachines - Koelkasten - Fornuizen e.d.

F. H. PENAAT
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Een tevreden, roker
Is geen onruststoker!
Steeds zal men dat opnieuw ervaren
Met Drommel's rokers-waren!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Zoete Schillen
per liter ƒ6,30. Per »/• liter ƒ3,20.

Wijnhandel

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

W^ÊÉl&^UÊmtë:
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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Langs de Vloedlijn

Wij wachten teveel;

Wij verwachten te tueinig.

Anonymus.

^^ar^SÜ

Confrontatie met de dood

Opnieuw is Zandvoort vorige week
geconfronteerd, met de dood. Weer
werden enkele Zandvoortse inge-

zetenen, die men meende, zo moei-

lijk te kunnen missen, ons ontrukt.

De heren J. van den Bos en J. N.

Huijer vulden verder de droeve

lijst aan van ingezetenen onzer ge-

meente, die wij nog zo gaarne lange

tijd in ons midden hadden gehou-

den, want zij betekenden — elk op

hun terrein — zo héél veel en kon-

den nog zo moeilijk worden gemist.

Opnieuw zijn treurende gezinnen

achtergebleven, opnieuw hebben wij

ons verdiept in het „waarom?"

Zaterdagavond laat stonden de

Brederodeslraat, enkele huizén.\va%~

de familie Huijer verwijderd, een

Kleine jongen, misschien 10, mis-

schien 12 jaar oud. Vader was bin-

nen om te condoleren maar hij~

durfdei-niet. Lange tijd was hij met
. de overledene opgetrokken in de

duivensport, waaraan zij beiden.

hun hart hadden verpand, hij was
de heer Huijer bijna als een vader

gaan beschouwen. Nu was plotse-

ling daaraan een einde gekomen en
het knaapje kon dit wrede pro-

bleem van de niemand ontziende

dood niet verwerken. De gehele

nacht had-hij wakker gelegen toen

hij dit schokkende nieuws vernam,

hij kwam. er niet overheen en huilde

daar 3tè donkere avond in de

Brederodestraat opnieuw hete tra-

nen, want zijn verdriet was fel en

wreed en hij begreep dit mysterie

niet. Ons hart was vól medelijden

voor dit jonge leven dat voor zulk

een wrede werkelijkheid kwam te

staan. Ontroostbaar was hij en

snikkend verborg hij zijn hoofd in

de armen van haar, die naar buiten

was gegaan, om hem te troosten.

Gaat het ons dikwijls niet als

deze kleine knaap? Worstelen wij

allen — wij grote mensen — óók

niet met dezelfde, problemen als dit

jonge leven? Weten wij het ant-

woord op het „waarom?" Telkens

als wij geconfronteerd worden met
deze niets en, niemand ontziende

dood voelen wij ons als machteloze

kleine kinderen tegenover dit mys-
terie van het leven, dat onverbid-

delijk, eindigt in de dood. Hoeuelen

gingen er dit jaar reeds van ons

heen in de luttele weken, dat het

nieuroe jaar oud is? Het zij ons een

waarschuwing en een teken, bij al

hetgeen — wij stoere mensen —
ondernemen en voorbereiden, dat

naar het oude Bijbelwoord, onze

dagen zijn als het gras, als een

bloem des velds, wanneer de uumd
daarover gegaan is, is zij niet meer
en haar plaats kent haar niet meer.

God trooste de achterblijvenden.

Wij zullen ook deze beiden blijvend

in onze herinnering houden.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF:
Heb U de (voorjaers)-zon

al in 't waeter zien schijne?

HET WONDER VAN HET LEVEN
Op uitnodiging van de commissie

voor huishoudelijke en gezins-
voorlichting sprak Maandagavond
in hotel Keur Dr. A. van Leusen,
arts te Velsen, over het onderwerp:
„Gezond leven".

Spreker werd ingeleid door de
presidente der commissie, Mevr.
M. van Fenema-Brantsma, waarna
Dr. Van Leusen begon, met erop te
wijzen, dat een andere kijk op het
leven de dreigingen daarvan kan
beperken of althans terugdrijven.
„Het begrip „gezondheid" is", aldus
spreker, „dat de mens kan leven in
de omstandigheden, die het- leven
hem stelt. Absolute gezondheid
bestaat niet, omdat altijd slijtage-
processen plaats" vinden. Het leven
is een voortdurend veranderen en
daaronrfSestaat geen ideaal gevormd
mens.. Of medische middelen in
staat zijn gezondheid te waarborgen

,-£s -een onderwerp op zichzelf, doch
zeker is, dat de zich snel ont-
wikkelende medische wetenschap,
vooral in de laatste jaren, daaraan
sterk medewerkte". Spreker noemde
daarvan verschillende voorbeelden,
o.a. longontsteking en suikerziekte.

','rDe medische wetenschap is thans
zeker in staat het leven te ver-
lengen, ziektes te voorkomen en te
genezen, maar nóóit zal de medicus
absolute zekerheid kunnen geven,
omdat ook hij steeds weer staat
tegenover het wonder van dit leven.

Ten tijde van Christus geboorte
was de gemiddelde leeftijd van de
mens 25 jaar, thans is dit gemid-
delde bijna verdrievoudigd. Men
kan thans ziektes in toom houden
en bedwingen en de medische
wetenschap is tot fabelachtige
prestaties in staat. Dit alles roept
maatschappelijke problemen op,

die waard en nodig zijn, te worden
bestudeerd. In Amerika voorspelt
men reeds, dat aan het .einde van
deze eeuw de medische wetenschap
in staat zal zijn, alle ziektes te
beheersen en dat de gemiddelde
leeftijd van de mens dan 120 jaar
zal zijn. Dan zal het ideaal zijn

bereikt, waarnaar men uiteindelijk
streeft, n.1. dat de mens niet meer
aan ziektes of kwalen zal sterven,
maar uitsluitend, omdat het levens-
proces ten einde loopt.

Daarnaast echter wordt het leven
beïnvloed door storingen, die men
niet in de hand heeft. Dat is de
wereld van het onstoffelijk gebeu-
ren. Onstoffelijke dingen kunnen
het lichaam zéér sterk beïnvloeden.
Nerveuze storingen, die tenslotte
tot ernstige kwalen kunnen leiden,

ja zelfs het eenvoudige „blozen"
zijn daar voorbeelden van. Speciaal
het hart reageert zéér sterk op
psychische invloeden. Verhoogde, of
verlaagde bloeddruk, tegenwoordig
zozeer in de mode, kan dikwijls
worden teruggeleid tot psychische
invloeden of storingen.

Bovendien heeft de moderne
mens met twee grote moeilijkheden
te kampen. Ten eerste dat hij niet
meer optimistisch is, hetgeen zijn

gezondheid beïnvloedt en ten tweede
dat hij een héél klein beetje van de
medische wetenschap afweet, omdat
hij véél te veel door boek en tijd-

schrift wordt voorgelicht en liever
gelooft in ziekte, dan in gezondheid,
liever aan de duivel, dan aan God.
Deze twijfel aan gezondheid is één
der machtigste wapenen van de
kwakzalverij. Angst en piekeren
verstoren het normale levens-
rhythme en de mens schijnt zelfs

liever te horen, dat hij iets man-
keert, dan dat hij gezond wordt
verklaard. Dit laatste brengt dik-
wijls zelfs teleurstelling, want men
had het zo héél anders gedacht.
Hoe meer daarom de moderne mens
zal gaan inzien, dat psychische con-
flicten oorzaak kunnen zijn van
vele ziektes, hoe gezonder zulk een
mens leven zal. Men moet eindelijk
eens gaan ophouden met zo graag te

vertellen over klachten, die men
denkt te hebben en wat minder
erop uit zijn voor „klein martelaar-
tje" te spelen".

Na de pauze ging spreker nog wat
dieper op dit alles in en ving aan,
met Speenhoff te citeren, die het
zo kernachtig zei:

„Wanneer de mens zich oud gaat
(voelen,

Verliest hij zijn luidruchtigheid,

Dan gaat ie denken aan z'n eigen,

Dan maakt ie zorgen vóór de tijd".

„Maar", aldus Dr. Van Leusen,
„Speenhoff vergat, dat de gezond-
heid van de mens wordt bepaald
door de capaciteiten, die hij in elke
levensperiode bezit. Niet door
ouderdom. Schweitzer, Churchill en
zovele anderen, tonen dat duidelijk
aan. Wanneer de spanning in het
leven blijft en de mens begerig is

naar elke nieuwe dag, houdt hij

mogelijkheden, die hij zelf niet
dacht t« b«aitt«n.

Het is een opmerkelijk feit, dat
de gezondheidstoestand van de
mens nóóit zo goed was, als in de
bezettingstijd, omdat de mens toen
geen tijd had, aan z'n eigen „hachie"
te denken. Daarom behoeft de
mens ook nooit bang te zijn, om
oud te worden, want hij bezit on-
gelofelijke capaciteiten. Dat vele
mensen in hun vacantie ziek wor-
den, of hoofdpijn krijgen op Zon-
dag, vindt zijn oorzaak daarin, dat
de spanning van het leven even
onderbroken wordt".

Uitvoerig ging spreker in op de
vrees voor de ziekte, die de medi-
sche wetenschap nog niet heeft
kunnen bedwingen, de kanker.
„Bestrijding daarvan is goed, maar",
aldus spreker, „schrijft men er niet
teveel over? Wordt de mens niet al
teveel met het hem overal tegen-
grijnzende kankerspook geconfron-
teerd? Dat alles kan de vrees voor
kanker versterken en die vrees is

nog véél erger, dan de ziekte zelf.

Het geestelijke gezwel is véél moei-
lijker te genezen dan het lichame-
lijke. Mede door de psyche van het
lichaam kan hier een ziektever-
wekkende oorzaak optreden. Het is

daarom zeker niet belachelijk, te
veronderstellen, dat de grote vrees
voor kanker de ziekte doet toe-
nemen". Spreker beschrijft dan uit-
voerig oorzaken en gevolgen van
de kanker om daarmede aan te
tonen, dat vrees voor kanker héél
dikwijls ongegrond blijkt en zegt:

„rk kan het bewijs niet leveren,

maar geloof, dat de vrees voor

kanker geheel ongegrond héél veel

levensgeluk doodt".

Het past de mens, een beetje
méér vertrouwen te hebben in zijn

oerkracht, in zijn levenskracht, in
Gods kracht, dat versterkt de mo-
teiijkheden om gezond 1 relieven.
Want het is niet zo moeilijk, het
grote wonder van het leven te zien.
Het wonder, dat reeds begint bij de
bevruchte eicel, de eerste vorm van
leven, waarin de complete 'mens
reeds aanwezig is. Hoe méér men
daarin doordringt, hoe méér men
zal komen in de wereld van het
ontzaggelijk grote en onbegrepene.
Uit deze kleine cel n.1. groeit de
complete mens, die een schepping
op zichzelf is en geen dubbelganger
kent, nóch lichamelijk, noch geeste-
lijk. De wereld van dit onaanzien-
lijk kleine begin is even machtig,
groot en oneindig als het ontzag-

wekkende wonder van de sterren-
hemel. Daarom is hel zo goed, dat
de mens daaraan aandacht besteedt,
inplaats van aan dreiging en angst.
Ook de dood behoort bij het leven
en dwazen zijn zij,, die zo graag de
toekomst willen weten, maar niet
aan de dood willen denken.
Oók de dokter kent het grote

wonder van dit leven niet, maar
weet, dat waar geluk is: de toe-
komst vertrouwen en niet tegen
strijd opzien, want waar geluk is

óók strijd. De mens moet bedenken,
dat de zin van dit leven verloren
zou gaan, wanneer de mens zijn

toekomst zou kunnen weten. De
mens moet daarom vertrouwen in
het wonder van dit leven, want als

persoonlijkheid recht hebbend op
eigen leven, heeft hij óók recht op
eigen dood. Leven en dood immers
zijn onafscheidelijk aan elkaar ver-
bonden en dit wat optimistischer
zien is dure plicht.

Wat het probleem van de dood
betreft, is het even hoogmoedig van
de mens, precies te kunnen zeggen,
hoe de hemel eruit ziet, als te ver-
klaren dat er na dit leven niets
meer zou zijn. Een beperkt zin-
tuigelijk vermogen moet een mens
immers verwerken met een beperkt
verstand en dan toont deze mens
zich zéér dom, wanneer hij zegt:

„er bestaat op mijn kleine wereldje— een stofje in het heelal — niets

meer, dan wat ik weet en zie".

Het wonder van dit leven ligt in
de oneindigheid daarvan en in het
onbegrepene daarin, zowel in dood
als leven, dit alles is oneindig veel
groter dan het lichamelijk gebeuren
in een leven, waarin de liefde ster-
ker is dan de dood. >

„Gelukkig", aldus eindigde spr.
„is de mens, die iets ziet van dit

alles, die vertrouwen heeft in de
toekomst, blij is, niet te weten, wat
morgen gebeuren zal en zich daar-
over ook geen zorgen maakt".

Mét grote aandacht werd deze
voor een ieder bevattelijke lezing,
die ongetwijfeld tot één der meest
tji>angrijke_ behoorde, welke de
iaa'tste jaren in " Zandvoort werd
gehouden, door de aanwezigen aan-
gehoord, waarvoor mevrouw Van
Fenema na afloop de spreker na-
mens allen haar hartelijke dank
betuigde. Het was wel een zéér
gelukkige keuze van de commissie,
tot uitnodiging van deze populaire
radio-spreker over te gaan. Het
werd oen buitengewoon interes-
sante leerzame avond, die diepe
indruk heeft nagelaten . K.

Wrijf Kou en Pijn
wpg met DAMPO

Afscheid Zr. Lien van Dijk

Het was wel een zéér ontroerde
wijkzuster A. C. v. Dijk, die Woens-
dagmiddag in de consistorie der
Hervormde kerk afscheid van de
ingezetenen heeft genomen als wijk-
zuster in dienst van de Hervormde
wijkverpleging te Zandvoort. Want
met bijna onverbrekelijke banden
was zuster Lien, zoals zij algemeen
werd genoemd, aan Zandvoort ver-
bonden na een intensief en zéér
druk leven van, bijna tien jaar.
Helaas liet haar gezondheid het

niet langer toe, dit zéér drukke
leven vol te houden. Enkele weken
van rust korte tijd geleden, brach-
ten niet die ontspanning, die zijzelf

zo gaarne had gewenst, zodat de
Directie van het Diaconessenhuis
het beter achtte, haar over te

plaatsen naar een wat rustiger wijk,
zodat zij naar Haarlem-Noord werd
overgeplaatst en zuster A. Lange-
veld in. Zandvoort haar plaats
kwam innemen.
Haar grote populariteit, de liefde

die Zandvoort haar toedroeg is

tijdens dit afscheid ondubbelzinnig
gebleken. O.m. waren daarbij tegen-
woordig de oud-besturende zuster
van het Diaconessenhuis, Zr. Voor-
hoeve en de tegenwoordige bestu-
rende zuster Saraber, voorts vele
leden van de kerkeraad der Herv.
gemeente.

In een intiem afscheid, dat aan
liet publieke afscheid voorafging,
bracht Ds. C. de Ru als voorzitter
van het Oranje-groene kruist (Herv.
wijkverpleging) zuster van Dijk de
dank namens het bestuur voor het
ontzaggelijk omvangrijke en bui-
tengewoon belangrijke werk, dat
zij in dienst der wijkverpleging al-
tijd met evenveel optimisme en
prettige opgewektheid had verricht.
Namens, het bestuur ontving zij een
cadeau in enveloppe, alsmede
enkele practische geschenken.
Enorm was daarna het aantal

dergenen, dat van deze sympathieke
en zozeer geliefde verpleegster
kwam afscheid hemen, waaronder
burgemeester Mr. H.M. v. Fenema
zich bevond. Zelfs in invalidewa-
gerujes lieten enkelen zich naar de
nieuwe consistorie rijden, om per-
soonlijk aanwezig te kunnen zijn en
bijna allen lieten een groter of
kleiner geschenk in zuster Lien's
handen overgaan, die vele malen
door al dit spontaan en hartelijk
huldebetoon haar ontroering niet
kon bedwingen.
Zandvoort heeft wel op zéér

sympathieke wijze van zijn dank-
baarheid bij dit afscheid getuigenis
gegeven. Van harte wensen wij
zuster Lien in haar nieuwe werk-
kring Gods beste Zegen toe. Zand-
voort zal haar en haar werk niet
licht vergeten.

Straatvereniging - Handelsvereniging
Het is een enigszins precair onder-
werp, dat ik in dit eerste Halte-
straatnummer in 1955 ga aanroeren.
Een onderwerp, dat binnenskamers
véél icordt besproken, doch waar-
over in het openbaar weinig of
niets loordt gezegd. En tóch zou het
goed zijn, wanneer over deze affaire
eens wat méér open kaart werd
gespeeld. Dat ik erover schrijf heeft
als oorzaak, dat de laatste leden-
vergadering van de Handelsvereni-
ging slechts matig bezet was, niet-

tegenstaande het bestuur nog wel
als extra attractie een „Mossele?i-
avond" na afloop der vergadering
in het vooruitzicht had gesteld.
Het was voor het bestuur wel zéér
teleurstellend, dat zo weinigen deze
eerste vergadering in het nieuw
begonnen jaar binooonden en o.a.

werd de mening toen verkondigd,
(niet in het openbaar) dat de straat-
verenigingen, die vroeger niet be-
stonden, hiervan mede oorzaak
zouden zijn. Men zou in de activi-

teit van de straatverenigingen,
waarmede men direct gebaat is,

méér zien, dan in de zeker niet
mi?idere activiteit van de Handels-
vereniging, waarvan echter minder
merkbaar is, omdat deze activiteit
zich véél meer op algemeen terrein
moet bewegen, hetgeen ook mijns
inziens de juiste taak van een
Handelsvereniging is.

En hiermede raak ik dan meteen
de kern van de zaak, ivant inder-
daad geloof ik niet, dat de activi-
teit der straatvereniginqen van in-
vloed is op het bezoek aan vergade-
ringen van onze Handelsvereniging.
Ik geloof véél meer dat het teleur-
stellende bezoek van de laatste
vergadering als oorzaak had, dat
niets belangrijks op het programma
stond vermeld, het weer werkte
niet mee en er was toeinig of niets
op de agenda dat enige aantrek-
kingskracht op onze winkeliers kon
uitoefenen. Dat gebeurt wel meer,
dat vergaderingen gehouden moeten
worden, zonder dat belangrijke
dingen aan da orde kunnen worden
gesteld. Maar om dan zo maar de
mening te verkondigen, dat de
straatverenigingen dit bezoek zou-
dan «fremman, is m.i. niet waar.

Immers, beide verenigingen bewe-
gen zich op een zó geheel ander
terrein, dat deze stelling moeilijk
te verdedigen zal zijn. Als de meest
ideale toestand — en daar groeie?i
U)e in Zandvoort hard naar toe —
zie ik het zó, dat een Handelsver-
eniging zonder straatvereniging niet
kan bestaan, evenmin een straat-
vereniging zonder Handelsvereni-
ging. Uit de steeds voortschrijdende
uitbreiding van onze gemeente zijn

diverse straatverenigingen als van-
zelf gegroeid omdat de behoefte
daaraan werd gevoeld, zij bepalen
hun activiteit uitsluitend tot de
straat waarin zij wonen, om ge-
zamenlijk door acties e.d. die straat

of volksbuurt in ieders belangstel-
ling te plaatsen, het is eigenlijk het
georganiseerde beginpunt van ge-
zamenlijke landelijke middenstands
actie. Immers, wie niet van zich
doet spreken, wordt zo licht ver-
geten. Daarnaast volgt dan de Han-
delsvereniging — in onze gemeente
óók „De Hanze" — die zich weer op
breder terrein beweegt en als tus-
senschakel optreedt om de belan-
gen van het gehele dorp, die via het
werk van de straatverenigingen
kenbaar worden, — vóór te dragen
aa?i de landelijke middenstands-
bonden, die uiteindelijk Juin in-

vloed zullen moeten aanwenden bij

het Rijk, om. tot steeds betere toe-

standen voor de middenstand te

geraken. Het ene sluit in het andere
en bij een goede organisatie zou dit

de meest ideale toestand zijn, al

ontbreekt daaraan nog héél wat.
Het ene mag niet denkbaar zijn

zonder het andere en kan dat ook
niet zijn.

Elke vereniging of bond heeft op
eigen gebied — óók in onze ge-
meente — zulk een belangrijke
taak te vervullen. Vele taken, die
slechts gezamenlijk kunnen worden
opgelost). Om er maar eens een
enkele te noemen is dit de kiuestie,

dat ervoor moet worden gezorgd,
dat de uiinkelstand in. Zandvoort
niet verstikt i?i de veelheid van
zaken. Mij persoonlijk kan dit pro-
bleem loei eens benauwen, want
het is aan geen twijfel onderhevig,
dat onze gemewite hard op weg Is

een teveel aan bedrijven te krijgen,

althans in enkele branches. Aan-
gelokt tot de aantrekkelijkheid,
die seizoenverkoop ongetwijfeld
met zich medebrengt, doch onbe-
kend met de vele nadelen die hier-
tegenover staan in de wintertijd,
blijft de vraag naar vestiging in
Zandvoort groot. Het staat wel
vast, dat de uitbreiding der uiinkel-
stand in de nabye toekomst met de
uitbreiding van onze gemeente
geen gelijke tred houdt, doch deze
gaat overtreffen. Het is de taak der
straatverenigingen in eerste instan-
tie, daarop bij voorkomende ge-
legenheden Handelsvereniging en
Hanze te wijzen. Deze op hun beurt
hebben de taak dergelijke onge-
wenste toestanden bij de Midden-
slandsbonden aanhangig te maken,
terwijl daarna de bonden deze aan-
gelegenheden zullen moeten voor-
leggen aan de daarvoor in aan-
merking komende hogere instanties.

In gezamenlijk optreden, zowel
van straatvereniging, Handelsver-
eniging, Hanze en Middenstands-
bond ligt de grote kracht. En nu
weet ik wel, dat het be-
hoefte-element nog niet als ruet van
kracht is geworden en dat ook voor-
lopig nog wel niet zal worden,
maar daarom dient steeds opnieuw
daarop met de meeste klem te

worden gewezen, omdat het ont-
breken van deze tuet op den duur
overal tot benauwende toestanden
zal leiden. In Zandvoort is dat
moment zeker niet verre meer, zo
deze toestand al niet aanwezig IS!

Zandvoort heeft te maken voor
een gezonde, goed florerende win-
kelstand, tenslotte zijn dit zéér be-
langrijke pijlers waar de welvaart
van onze gemeente op rust. Dat kan
in gezamenlijk optrekken van
straatvereniging-Handelsvereniaing
Hanze en Middenstandsbond uit-
sluitend bereikt worden, doch niet,

wanneer men naast elkaar zou wer-
ken, dan komt er niets van terecht.

Oók hier, ja speciaal hier geldt

onze kernachtige Hollandse wapen-
spreuk: „Eendracht maakt macht!"

K.

Youth for Chrltt
Gaarne wekken wij de jeugd —

en óók de ouderen in Zandvoort op
om de slotavond van het drietal
bijeenkomsten die Youth for Christ
in Zandvoort deze week belegde en
die gehouden zal worden Zaterdag-
avond a.s. in „Ons Huis" bij te
wonen. Er zal tijdens die slotavond
véél te genieten en te overdenken
zijn. Het Hervormd kerkkoor o.l.v.

de heer Herman Dees verleent
medewerking en Ds. Oldeman zal
spreken. Het belooft een zéér goede
avond te worden. Er is deze Zater-
dagavond in Zandvoort geen enkele
uitvoering! Jeugd van Zandvoort,
waag er daarom eens een uurtje
aan. Je weet het toch: Youth for
Christ (Jeugd voor Christus) ont-
wikkelde zich in het na-oorlogse
Amerika in korte tijd tot een enorm
grote beweging.waarvoor Amerika's
jeugd zich steeds meer ging interes-
seren. Laat dit ons allen in Zand-
voort ten voorbeeld zijn. We zullen
deze avond kunnen leren dat niet
alleen vermaak en jolijt het leven
vormen, maar dat in deze woelige,
gistende wereld óók door de jeugd
de ernst van het leven niet mag
worden verwaarloosd. Het is goed,
eens een avond bij te wonen, die
tot nadenken zal stemmen.

R.K. Jeugdwerk
Het R.K. jeugdwerk te Zandvoort

organiseert wederom een gezellige
dansavond in het Patronaatsgebouw
op Zondag 30 Januari om 8 uur.
De organisatoren, die er weer

véél aan hebben voorbereid, hopen,
dat ook deze avond door een grote
opkomst zal slagen, evenals dat met
de avond van 16 Januari j.1. het
geval was. Ook Zondag a.s. berust
de leiding weer in vertrouwde
handen van Joop Heiligers. Om de
gezelligheid nog te verhogen zullen
diverse attracties worden gebracht.
De dansmuziek wordt ook nu ver-
zorgd door „The Rhythm four". Er
wordt ook thans gerekend op alle

Rooms Katholieke jongeren in
Zandvoort.

Belangrijke concertavond
Met bijzonder veel genoegen kon-

digen wij U nu reeds aan de belang-
rijke concertavond, welke onder
auspiciën van stichting 't Helm"
Maandag 7 Februari in theater Mo-
nopole wordt georganiseerd.

Het belooft wederom de muzikale
'

gebeurtenis van dit jaar te worden,
wanneer het Noord Hollands Phil-
harmonisch orkest dan een buiten-
gewoon aantrekkelijk programma
komt uitvoeren, met als soliste
Nelly Boerée, trompet en het ge-
heel onder leiding van Toon Ver-
hey. Het- volgende programma,
waarop wij in ons eerstvolgend
nummer nog nader terugkomen, zal
worden ten gehore gebracht: Sym-
phonie in g mol van Mozart; Con-
cert voor trompet en orkest van
Haydn; Le festin d'Araiqué (het
festijn van de spin) van Roussel en
het beroemde werk van Debussy:
Prélude a 1'après midi d'un faune.
Een zéér bijzonder en kunstzinnig
programma. Wij raden U aan,
reeds nu deze avond te reserveren.

De Zandv. Muziekkapel
wordt geüniformeerd

Het is nu bijna een jaar geleden,
dat de burgemeester van Zandvoort
het initiatief nam tot een actie, om
te komen tot uniformering van de
leden der Zandvoortse Muziekkapel.
Voor dit doel werd een uniformen-
fonds in het leven geroepen en ver-
schillende particulieren en instel-
lingen hebben middels de „adoptie-
actie" daarin bijdragen gestort. De
gemeenteraad van Zandvoort liet

zich evenmin onbetuigd uit over-
weging, dat een behoorlijk geüni-
formeerd muziekkorps in het ver-
tier van de badplaats een belang-
rijke factor is.

De raad besloot tot het verstrek-
ken van een geldlening groot
ƒ2500,— en verhoging van het jaar-
lijks subsidie van ƒ300,- tot ƒ1000,-.
Het bestuur van de Zandvoortse
Muziekkapel zat ook niet stil en
zette een actie in tot werving van
donateurs en kunstminnende leden.
Als laatste activiteit wordt nu een
klaverjastournooi met loterij ge-
organiseerd. Als deze het beoogde
succes hebben, kan de uniformering
der kapel verzekerd worden geacht.

Daar men vóór Koninginnedag in

de uniform op de openbare weg
wil verschijnen, is inmiddels een
uniform uitgekozen. Het bestaat uit
een lichtblauw colbert met dito pet
en een lichtgrijze broek; de uit-
monstering" zal in zilver geschie-
den. Het tamboercorps zal van
blauwe baretten worden voorzien.
Aan de firma Straathof te Haar-
lem is opdracht gegeven de unifor-
men te vervaardigen. Zij zullen
afgeleverd moeten worden vóór 16

April a.s., want dan zal de Zandv.
Muziekkapel in „Monopole" concer-
teren en zich met de nieuwe uni-
formen presenteren aan donateurs
•n andere belangstellenden.



In elk seizoen,
chocolade v.

1ste kennisgeving

Aan de ingezetenen van
Zandvoort en «^«««1^!

Het is ons een genoegen U te kunnen mededelen dat wij de zaak v.h. A. v.d.

Kruk hebben overgenomen. Door een gestadige uitbreiding van onze sortering
bonbons, chocolade, biscuits, suikerwerken, drops enz. hopen wij U de beste
service te geven. Voorradig alle bekende merken, zowel per gewicht als in luxe
verpakking. CHOCOLATERIE GROEN, HALTESTRAAT 18, TELEF. 3403

Ik hoor het net zo als

mijnheer Horemans!

Mijnheer Horemans zit in de controle-

kamer van het N.I.R. in Brussel.

Hij hoort alles precies zoals het in

de studio klinkt. Perfecte weergave!

Ik hoor alles door de beschermde

muzieilifn, die PTT voor mij naar

Brussel heeft gelegd. Even perfecte

weergave

!

]&, Uw Draadomroepluidspreker

is via eigen muzieklijnen verbonden

met Hilversum I en II en buiten-

landse stations. Daardoor geen

gekraak, geruis en gebrom - maar
een heldere klank, op volle band-

breedte*. Studioklank ! Geniet van

storingvrije ontvangst, vier pro-

gramma's zonder zoeken. U hebt

weinig kosten en een vaste plaats

in de studio - met studioklank!

Bespreek ook zo'n plaats en

U hoort het fijnste het best!

*AIs U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije studioklank

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wijl

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren.

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

BURGERLIJKE STAND
21—27 Januari 1955.

Geboren: Ellen Marina, dochter
van J. C. Adriaanse en H. C. Hij-
mans; Hermina Margaretha, doch-
ter van H. J .Sommer en M .van
Rooijen; Veronica Maria, dochter
van E. P. Hulsman en M. Toepocl

;

Peter, zoon van H. Heidebrink en A.
J. Terol; Wilhelmus Cornelis, zoon
van J. Nederhoff en A. G. Hertig

;

Johanna Wilhelmina, dochter van
A. A. Zantvoort en A.M. Langeveld;
Sandra, dochter van S. Zwemmer
en E. Böhne.
Ondertrouwd: J. Jongbloed en C.

A. Spoelder; J. J. Schelvis en A. M.
M Bakkenhoven.
Getrouwd: D. G. Broeder en H.M.

Kaaras; D. Kost en E. G. van der
Wolde.
Overleden: M. van Duijn, oud 70

jaar, wed. van H. van der Mije; C.
Martin, oud 89 jaar, wed. van J.

Visser; C.do Wid, oud 30 jaar, echlg.
van J. Grapondaal.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

Zondag a.s.: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telef. 2306.

t ;

Vê

Oersterk die

STAPPERS

voor slechts

maal 27

50
7.

p .' ro'sal 28-31 maal 32-35 maal 36-40

kfllj 9.
50

1 io.
50

1 gegarandeerde contrefort

2 prima lederen voering

3 vol rubberhali

4 5 mm. loopzoo!

5 4 mm. lederen zool

6 voorblad uil één stuk,

met koord en sierstikse! ^

Brossoïs Schoenhande
Reparatie-afdeling - Grote Krocht

Was- en Droog-
machine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. MoI-y. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

RADIO

ERRES - PHILIPS en TELEFUNKEN

Keuze uit 25 modellen.

Vraagt onze gem. betalingscondities.
Geen fabrieksfinanciering.

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Heerlijk zonnebaden
PHILIPS HOOGTEZON
BIOSOL ƒ198,—. De tijde-

lijke reductie van ƒ 15,

—

is nog van kracht tot 29
Januari a.s, Heeft U zon-
tekort ? Raadpleeg Uw-
huisarts!

Neem dan nu zonne-winst.

F. H. PEg^fA&T
RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

JERT 75 et. p. Biter
Natuurlijk van de slager!!!

Met veel vlees, spek en worst er in!

100 gr. gek. gelard. Lever r] ™»ffi! -.a
1 00 gr. Pekelvlees i

'«Cl
Bij vlees

Bezorgen vlees thuis: Telefoon 2102

Slager GAUS
TELEF. 2102KERKSTRAAT 14

ueaa

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

DE KL. BIJENKORF
Televisie

ERRES - PHILIPS en TELEFUNKEN
Per week reeds 4 uitzendingen, plus de buiten-
landse stations. Reeds vanaf ƒ495,—

.

Desgewenst komen wij bij U thuis demonstreren.

Vraagt U eens bij ons de zeer voordelige
betalingscondities. - Geen fabrieks-financiering.

Oofc om Drommel's rookwaar aan te steken,
Raakt U bij Drommel niet uitgekeken'.
Hij heeft apparaten goedkoop en duur,
Met gas of benzine geven ze vuur!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113



!
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D'r is geen vrouw en d'r is geen man; Die niet in de Haltestraat slagen kan!

AMERICAN



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 ot. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

'ff£W£ffS.ï-

TB KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Electr. NAAIMACHINES
TB HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

MUZIEK
op Uw feestavonden?

Trio Hammerle
Postbus 18 - Zandvoort

VERLOREN: Feestneus m.
snor en toeter. Terug te
bezorgen bij het Zandv.
Feesthuis, Herenstraat 3,

(Ie etage).

GEVRAAGD : Beschaafde
dame voor verzorging van
oude moeder in huisgezin,
doch geh. apart wonende.
Br. onder letter T, F. M.
van Deursen, Haltestr. 12.

Kleine bedrijfsruimte of

gedeelte van benedenhuis
(event. zomerhuis) te huur
gevraagd. FIPRON, Dr.
Smitstraat 8, Telef. 2851.

TE KOOP: grote VUL-
KACHEL met pijp ƒ20,—.
Tekenbord met haak ƒ4,50.

Haltestraat 12.

TE KOOP: Wieg m. bedje
en prima Box ƒ15,—. Br.
no. 35-10, van Deursen,
Haltestraat 12.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.

Haarlem.

ONE HOUR CLEANING SERVICE, Haltestr. 39
Telef. 2810, VRAAGT voor direct:

± 15 jaar.

Winkelmeisje

Onze nieuwe

Voorjaarscollectie
is zojuist binnengekomen.

CQSTUUMS v.a. ƒ150,— n. maat
MANTELCOSTUUMS ƒ125,— n. maat
DEMI SAISSONS ƒ115,— n. maat
Schitterende Schotse tweed voor SPORT-
COMBINATIE m. kamg. pantalon f125,—

Kleermakerij

W. SLOOTHEER
KOSTVERLORENSTRAAT 33

Theater
Dir. Gebr. Koper

51
SSfiVlonopole

Telef. 2530

Vanaf Vrijdag 28 t.m. Maandag 31 Jan. 8 uur

Een groots opgezette revue-operette! Be-
toverende schlagermuziek en prachtige
kleuren. - MAGDA SCHNEIDER
WILLY FRITSCH - RONNY SCHNEIDER
ALBACH - PAUL KLINGER in:

m der weisse
FBieder wieder blühf

(Alle leeftijden).

Vanaf Dinsdag 1 t.m. Donderdag 3 Febr. 8 uur

BURT LANCASTER - NICK CRAVAT
EVA BARTOK in de uitzonderlijke tech-
nicolor

The Orimson Pirate
Groots van opzet en meeslepend van han-
deling. Adembenemende avonturen in
tropische, zeeën. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 30 Januari 2.30 uur

BUD ABBOTT en LOU COSTELLO
in de fantastische comedie

Gekke toeristen
Alle leeftijden.

Leert NU auto rijden en wel bij

Autorijschool L.KOLIJN
Wij geven U een vol uur practisch les

a ƒ 5,50 en aparte theoretische lessen met
beh. van maquettes (verkeersborden e.d.).

Velen slagen en weinigen stralen door ons
nauwgezet onderricht.

Wenst U in de kortst mogelijke tijd Uw
rijbewijs te hebben, wendt U danj tot

Autorijschool L.KOLIJN
DE KEIJSTRAAT 4 - TEL. 20735 - Haarlem.

Verbouwings-UITV
tot 5 Februari

Gedurende de verbouwing ingang voor alle

afdelingen Kerkstraat 29 (afd. Modes)

ANTH. BAKELS KERKSTRAAT 29-31

TELEFOON 2513

Wij volgen 't oude spoor

Gaan met
reclame door.

Slagerij

Henk van Eldik

Jan Steenstraat 1 b

-Wn\S Telefoon 2682

Noteert deze week voor:

OSSELAPPEN 500 gr. ƒ1,50
Eigen gesmolten RUNDVET 500 gr. 59 et.

Als grote reclame:
500 gr. LENDE of ROSBIEF ƒ2,25

VOOR DB BOTERHAM:
200 gr. Pekelvlees 90 et.

100 gr. Gebr. Gehakt en 100 gr. Leverworst 55 et.

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

100 gr. Rosbief en 100 gr. Hamworst 75 et.

Ziet onze etalage!

GEMEENTE ZANDVOORT

Seizoen-
vergunningen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1955 gegadigden— uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort— op voor:

1. een vergunning voor het venten oƒ het
aanbieden, uan diensten;
a. op het strand/
b. in het dorp;

2. een vergunning voor het innemen van
standplaatsen- o.a. Door de verkoop van
haring, ijs enz.;

3. een vergunning voor het innemen van
standplaatsen bij de hoofdingang van het
circuit, uitsluitend op wedstrijd- en trai-

ningsdagen;

4. een vergunning voor het exploiteren van
de parkeerterreinen langs de Boulevard
de Favauge, uan. pauiljoen Kieier tot aan
de van Galenstraat.

Gegadigden dienen hun aanvrage uiterlijk 12
Februari 1955 ten raadhuize te hebben inge-
diend. Aanvraagformulieren zijn aldaar ver-
krijgbaar. Aanvragen, die na bovenvermelde
datum binnenkomen of die niet op de daar-
voor bestemde formulieren zijn gesteld, worden
niet in behandeling genomen.
Nadere inlichtingen kunnen ter secretarie, af-
deling algemene zaken (raadhuis, kamer 4)

worden verkregen.

ZANDVOORT, 25 Januari 1955.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, VAN FENEMA.
De Secretaris, W. BOSMAN.

/ > / A» »

AUTOVERHUU
met en zonder chauffeur.

ORANJESTRAAT 2 - TEL. 2424

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
* Kerkstraat 28 - Telef. 2793

met opruimen geld verdienen!

Let op onderstaande prijzen'

O.a.: Lompen 30 et. p. kg.
Carton 5 et. p. kg.
Tijdschriften en couranten 6 et. p. kg.

Lood, Geel koper, Zink, Rood koper Zwaar ijzer,

alle andere metalen, Baden, Geijsers enz. tegen
beursprijzen!

BELT U EVEN 2 8 4 5? WIJ KOMEN DIRECTÏ

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend!

0AMj LiE~P^UKU/ERK
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

VERPLAATST:

J. F0RTGENS
Goud - Zilver - Horloges - Keltum Pleet

van GROTE HOUTSTRAAT naar

Gierstraat 79, Haarlem

Autorijschool

Geeft les a ƒ 5,50 p.u. Theoretische les apart

met behulp van verkeerstafels.

TEVENS LUXE VERHUUR
JANSSTRAAT 28rd. - Haarlem - TEL. 18660

Toneelvereniging «PH0ENIX»

Internationale

CABARET-AV0ND
op ZATERDAG 29 JANUARI 1955 in

HOTEL B0UWES
Een keur van

. . binnen- en. buitenlandse artisten.

Entree niet-leden ƒ2,— (bel. inbegr.).

AANVANG 20.30 UUR. EINDE 4 UUR.

Speciaal gereduceerde
consumptieprijzen

!

B*H

Citroen Brandewijn
per liter ƒ5,25; per halve liter ƒ2,70

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A TELEFOON 2532

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de laatste ronde
voor het maandelijkse clubkam-
pioenschap gespeeld. De eindstand
was: 1. G. Meijer; 2. Andr. Weber;
3. D. Visser Jr. Doet nu weer Uw
best voor de volgende maand.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De velden waren j.1. Zaterdag en

Zondag nog onbespeelbaar. Alle
wedstrijden werden dan ook door
de K.N.V.B. en de Haarl. Voetbal-
Bond afgelast.

Het ziet er thans naar uit, dat er
a.s. Zaterdag en Zondag weer ge-
voetbald kan worden. De velden zijn

weer sneeuwvrij en goed bespeel-
baar, 't Is te, hopen dat dit zo blijft.

Programma voor a.s. Zondag:
L.F.C.-Zandv.m. 1 2,30 u.

H.F.C. 3-Zandv.m. 2 9,45 u.

O. Gezellen 2-Zandv.m. 3 12 u.

Zandv.m. 4-N.A.S. 2 12 u.

Zandv.m. 5-D.S.S. 4 12 u.

B.S.M. 3-Zandv.m. 6 12 u.

V.S.V. 7-Zandv.m. 7 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-Haarlem c 9,45 u.

Zandv.m. jun. C-H.F.C. g 9,45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 1-P.V.F. 3,30 u.

E.T.O. 2-Zandv.m. 3 3 u,

Zandv.m. adsp. a-R.C.H. a 4 u.

Zandv.m. adsp. b-R.C.H, d 3 u.

Zandv.m. adsp. c-R.CH. i 2 u.

Zandv.m. adsp. d-R.C.H. k 2u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Programma voor a.s. Zondag:
Vogelenzang 1-T.Z.B. 1 2,30 u.

T.Z.B. 2-T.H.B. 3 12 u.

T.Z.B. 3-HaarIem 10 2,30 u.

H.B.C. jun. b-T.Z.B, a 12 u.

Zaterdagmiddag:
Geel-Wit b-T.Z.B, a 3,30 u.

Nieuwe revue 't Voetlicht
De R.K. toneelvereniging 't Voet-

licht zal op 15 en 17 Februari a.s. in

Monopole met een nieuwe revue
op de planken komen. De titel er-
van wordt nog even geheim gehou-
den. Ook deze nieuwe revue zal

zéér groot van opzet zijn en werd
geheel door eigen leden van 't Voet-
licht vervaardigd.
Zondagmiddag omstreeks 3 uur

zullen ten behoeve van deze revue
in onze gemeente tussen theater
Monopole en eindpunt tram film-
opnamen worden gemaakt welke
opnamen in deze revue zullen wor-
den verwerkt.

Schaaknieuws
De uitslagen der onderlinge com-

petitie in afdeling A luiden:
v.d. Brom-Kop 1-0

Termes-Bais 1-0

Kappelhof-Janssen (afgebr.)

De bondswedstrijd van de tweede
10-tal tegen „'t Schouwtje" is in

een 2-8 nederlaag voor de onzen ge-
ëindigd.

Gunningen
Aan de fa. Van Vemde & te Beest-

te Heemstede werd door het ge-
meentebestuur gegund het bouwrijp
maken van een terrein in Bentveld,
voor het ingeschreven bedrag van
ƒ29.450,—. Op dit terrein zullen 45
villa's worden gebouwd.
Aan de firma P. Geuzebroek &

Zonen werd voor ƒ9.831,— gegund
het binnenschilderwerk van de
Karel Doormanschool aan de Paral-
lelweg.

Internationaal Congres
Van 1 tot 4 Februari a.s. vindt

te Reims hot vierde jaarcongres
plaats van de Association Inter-
nationale de Directeurs de Circuit.

Op deze bijeenkomst, die onder
leiding staat van de heer Hugen-
holtz, Directeur van het Circuit van
Zandvoort, zullen naast agenda-
punten betreffende interne organi-
satie en technische circuitproble-
men, ook voorstellen behandeld
worden om te komen tot een nau-
wer contact met de Internationale
Sportcommissies van de F.I.A. en
de F.I.M., teneinde de exploitatie
van grote renbanen een betere
basis te geven.
Vertegenwoordigers van auto-

circuits in Engeland, Frankrijk,
Duitsland .Italië, België, Zwitser-
land en Nederland nemen aan deze
conferentie deel.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Slappe kerels
Wij zijn ze de laatste lijd weer

iedere dag tegengekomen, de man-
nen, die een ander1 maar laten ploe-
teren. Het gebeurt helaas nog maar
al te dikwijls, dat een leverancier,

die met een handkar of bakfiets
langs de weg zit, op gladde wegen
blijft steken. Meestal komen er wel
enige mannen langs, maar deze
blijven 9 van de 10 keer met hun
handen in de zakken lopen en ver-
tellen je dan dat het niet meevalt
langs de weg. Ik geloof dat deze
heren liever zien dat je in elkaar
zakt dan dat ze je een. handje hel-
pen. Vorige week was er een- dame
die mij hielp duwen, terwijl

enige „heren" vol interesse toe-
keken hoe dat afliep, maar hel-
pen was er niet bij.

Ik heb dit stukje geschreven en
ingezonden om m'n hart eens te

luchten, niet om te vragen of ze
alsjeblieft de volgende keer willen
helpen, want dat vertik ik.

Een leverancier langs de weg.

(Naam en- adres van de inzender
zijn bij de redactie bekend).

Ned. Bijbelgenootschap
In de Gereformeerde kerk aan

de Julianaweg houdt het Nederl.
Bijbelgenootschap op Donderdag 3

Februari een openbare samenkomst,
waar Ds. W. van Limburgh uit

Amsterdam zal spreken over het
onderwerp „Verantwoordelijkheid".
Medewerking wordt verleend

door de sopraan To Dees-Kion met
orgelbegeleiding van Herman Dees.
Een korte ledenvergadering volgt

na afloop.

Zandv. bestuurdersbond
Op uitnodiging van de Zandv.

bestuurdersbond spreekt Vrijdag 28
Januari in „Ons gebouw" de heer
H. Scholten uit Amsterdam over
het onderwerp: „Het nieuwe ont-
slagrecht".
Op Woensdag 16 Februari wordt

door genoemde bond een cabaret-
avond georganiseerd. Het gezel-
schap „Adrie van Oorschot" zal dan
de cabaret-revue: „Wij nemen 'n
snipperdag", opvoeren.

Feestavond Mannenkoor
Zandvoorts mannenkoor heeft

Zaterdagavond in gebouw „Zomer-
lust" leden, oud-leden en donateurs
een feestavond aangeboden, waar-
voor de belangstelling zéér groot
was. Het koor zong fraai van toon
ter inleiding een drietal nummers,
waarna heb verdere van de avond
werd verzorgd door de cabaretgroep
van het Amsterdamse politiecorps,

dat met een vrolijk en kunstzinnig
cabaret-programma een enorm suc-
ces oogstte.
Onder groot enthousiasme werd

het oud-lid der vereniging, de heer
L. van der Mije, wegens zijn grote
verdienste gedurende tal van jaren
voor het koor, tot erelid 'der ver-]
eniging benoemd. 1

p TAXI?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuiger», electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eorsta Zandv. Aardappefhandel

ADfll Prinaaaaawax 15
. 0\Ji- Talaf. ZOOS

Taxi nodig?
Belt U 2332

Garage De Tol
GROTE KROCHT 18

Ingedeeld voor
ZIEKENVERVOER.

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens TJ

zieh elders verbindt.

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week als extra reclame

250 gr. Eikenblaadjes
j7.0:tt Een heerljjkskoekje!

MAAK HET UZEEFvGEMAKKE LIJK, KOOP EEN IBROMEIEIE!
Uit voorraad leverbaar: TJnion rijwielen met .hulpmotor. iJQehefil

compleet ƒ566,— . ;H..TM.W. (Het Motorisch Wonder) rgeheel ccom-
pleet ƒ558,-. Agent'Ralleigh en'Union rijwielen. 'Betaling in overleg.

GARAGE JAC. VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT 21 — TELEF. 2323
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Seizoenvoorbereiding Politiekorps

Elk zomerseizoen opnieuw wordt
het 41 man tellende Zandvoortse
politiecorps voor een uitzonderlijk
zware taak gesteld. De zich steeds
meer voltrekkende uitbreiding der
gemeente, de extra zorg voor het
circuit op de vele dagen, dat hier
evenementen, van groter cf kleiner
omvang plaats hebben, het steeds
drukker wordend bezoek, waaronder
de buitenlandse toeristen, een voort-
durend belangrijker wordende
plaats gaan innemen, zijn hiervan
zeker de meest' sprekende oorzaken.
Onder leiding van korpschef H. P.

Huijsman bereidt men zich dit
winterseizoen voor op de zomer-
maanden, die elki jaar méér van de
leden van het korps eisen.

„In de eerste plaats zal daarom'',
aldus de korpschef in een onderhoud
dat wij een dezer dagen met hem
hadden, „mijn streven erop gericht
blijven, dat de dienende taak het
korps wordt bijgebracht. Hulpvaar-
digheid, vriendelijkheid en óók ken-
nis zullen zijn optreden moeten
sieren. Men voelt deze uitzonder-
lijke positie, die het Zandvoortse
politiekorps ten opzichte van an-
dere gemeenten inneemt, ook zelf
héél goed aan. Met- ijver en interesse
heeft men zich de afgelopen maan-
den toegelegd op verrijking der
talenkennis, zodat in April a.s. een
groot deel van de manschappen
examen zal afleggen in de Engelse
taal voor het zgn. „politie-examen",
waarvoor een speciaal speldje wordt
verstrekt. Wanneer de Engelse
cursussen zijn beëindigd, zal men
gaan starten met cursussen in de
Duitse taal".

Ook aan E.H.B.O. wordt grote
aandacht besteed. Elke Maandag-
avond wordt in het bureau een cur-
sus E.H.B.O. gegeven door de ge-
meente-arts, Dr. J. van der Meer,
met assistentie van de heer A.Loos.
Het ligt in de bedoeling, dat nog
vóór het komende seizoen het eer-
ste deel van de cursus zal zijn vol-
tooid, -waardoor elk lid van het
korps in staat zal zijn bij elk voor-
komend ongeval van welke aard
ook, de eerste hulp te kunnen ver-
lenen. Na afloop van het a.s. seizoen
zal de cursus dan worden voort-
gezet voor het afleggen van het
examen, dat ongeveer April van
het volgend jaar zal worden afge-
nomen.
Voor de plaatselijke doktoren en

enkele genodigden werd Maandag-
avond in de inspecteurskamer de
nieuwe zuurstofkoffer gedemon-
streerd, welke het korps zich een
dezer dagen zal aanschaffen. Het
werd n.1. reeds geruime tijd als een
grote handicap gevoeld, dat in
Zandvoort slechts de beschikking
was over één grote zuurstofkoffer,
•welke in de ambulance-auto werd
geplaatst en een tweede — kleinere— ten huize van de heer A. Loos,
het plaatselijk hoofd van de E.H.B.
O.-afdeling. Voor een badplaats,
waar verdrinkings-ongevallen. per-
centsgewtjze het meest voorkomen,
werd het bezit van zulk een kleinere

koffer op het- politiebureau als een
niet te missen hulpmiddel bij het
verlenen van eerste hulp gevoeld.

Het werd door de heer A. Loos
gedemonstreerd en bestaat uit een
cylinder van 2 liter inhoud met een
reserve-cylinder, welke een druk
oplevert van 150 atmosfeer. Via een
vernuftig kleine reduceer-inriehtin^
komt de zuurstof in een bal, welke
reageert op de geringste ademhaling
Het rubber masker, door middel
van een klein ventiel groter of klei-
ner te maken en op deze eenvoudige
wijze pasklaar te maken voor elk
gelaat, is wel een zéér bijzondere
verbetering van dit toch al zéér
moderne apparaat. Op verzoek van
de doktoren zal men thans trachten
met de fabrikanten een systeem uit
te denken, cm door overdruk, (door
knijpen in de met zuurstof gevulde
bal) met het apparaat óók directe
kunstmatige ademhaling te kunnen
toepassen, waardoor de toepassing
van het zgn. .,Sylvester-systeem"
overbodig zou worden. Een kleine
wijziging van het uitademingsven-
tiel aan het masker zal hiervoor
noodzakelijk zijn.

Zo werkt het Zandvoortse politie-

apparaat reeds nu ijverig aan het
komende seizoen dat ongewijfeld,
wanneer het weer wil medewerken,
zéér druk zal worden. Men wil op
allerlei gebied tot in de perfectie

voorbereid zijn.

Ook op verkeersgebied tracht men

zich zoveel mogelijk vóór te berei-
den. De aanschaffing van een rode
signaallamp bij ongevallen, die in
het- duister plaats vinden, een een-
voudige lamp, die verschillende sig-
nalen kan uitzenden, betekent even-
eens weer een belangrijke beveili-
ging voor het na het ongeval nade-
rende verkeer. Zo werkt een betrek-
kelijk klein politiekorps met grote
ernst en ijver aan de taak, die hun
chef zo gaarne verwezenlijkt wil
zien: de grootst mogelijke service
bieden die met de ten dienste
staande middelen te verkrijgen is

en waartoe ongetwijfeld óók be-
hoort de zéér te loven samen-
werking met de plaatselijke dok-
toren. K.

Langs de Vloedlijn

De meest verloren dag van alle

is de dag waarop men niet

gelachen heejt.
Chamfort.

Een uniek concert

„WURF-PRAET"

Het concert, dat, onder auspiciën
van stichting 't Helm, door het Nrd.
Hollands Philharmonisch Orkest,
dirigent Toon Verhey, op Maandag
7 Februari a.s. in theater Monopole
wordt gegeven omvat werken van
Mozart, Haydn, Roussel en De-
bussy. Mozart's symphonie in g moll
is van een schrijnende weemoedig-
heid. Hoewel Mozart gewoonlijk
doorgaat voor het onbezorgde mu-
zenkind voor wie vreugde en muziek
steeds samenvielen, onderscheidt
men in dit werk een sombere onder-
toon, een melancholische gesteld-
heid. Doch Mozart — en deze sym-

WULLUM v.d. WURFF:
„As Prelt van onze toren

nou raaer geen pretje raaekl!

Programma circuit 1 955
Stichting „Touring Zandvoort"

heeft het programma voor het Cir-

cuit in dit jaar bekend gemaakt.
Het luidt als volgt:

11 April: Autosprints Rac. West,
gevolgd door behendigheidsproeven.

17 April: Ie trainingsdag motor-
renners.

30 April: 2e trainingsdag motor-
renners.

I Mei: Jubileum wielren-wedstrij-
den „De Kampioen".

5 Mei: Klassementswedstrijden
Tulpenrallye (sportwagenraces).

8 Mei: Sterrendag K.N.M.V.
20 en 21 Mei: Trainingsdagen

motorrenners.

22 Mei: Int. motorraces (KNMV).
28 en 29 Mei: Trainingsdagen

sportwagens.
30 Mei: Nat. sportwagenraces.

17 en 18 Juni: Trainingsdagen
deelnemers Grand Prix.

19 Juni: Autoraces om de Grote
prijs van Nederland (meetellend
v.h. wereldkampioenschap (KNAC).

10 Juli: Wegwedstrijd wielrennen
om het kampioenschap van Neder-
land voor amateurs.

II Sept.: Autosprints en behendig-
heidsproeven RAC West.

Een „sterrendag" voor sport-
wagenrijders wordt nog overwogen,
alsmede de gecombineerde dag voor
sportwagens en junioren motor-
rijders.

Eventuele data hiervan zullen
nog nader worden bekend gemaakt,
eveneens de datum, waarop de
motorclub „Zandvoort" een „motor-
cross Zandvoort" organiseert. Con-
tact werd opgenomen met de Bel-
gische M.G.Car-club, voor het orga-
niseren van enkele kleine evene-
menten op het circuit in de loop van
dit jaar. Ook een nieuw evenement'
„bromfietsen-races" moet niet uit-
gesloten worden geacht.

phonie bewijst dit zo duidelijk —
liet zich door deze gemoedsbewe-
gingen niet naar beneden trekken.
Voor hem gold de muziek als echo
der goddelijke harmonie en de ge-
zonde levenskunst — de verborgen
drijfkracht van zijn natuur —
stelde hem in staat om aan zijn

ontroeringen steeds weer een
schone, sierlijke en voorname ge-
stalte te verlenen en de lichtheid
naar boven te brengen.

In het concert voor trompet en
orkest in es gr. t. van Joseph Haydn— dat in 1796 werd gecomponeerd -

zal de soliste Nelly Boeree als

trompettiste te beluisteren zijn.

Een gelukkig soloconcert, dat in
enkele jaren een van Haydn's
populairste composities geworden is.

Toen Roussel — de componist van
„Le festin de 1'araignee" — nog
zee-officier was en over de Indi-
sche oceanen rondzwierf werd hij

aangetrokken door de sprookjessfeer
van India. Daaruit is dit werk ge-
boren. Na een prachtige prelude, die
het milieu, waarin zich het leven
der insecten afspeelt, illustreert-,

volgt het entree der mieren, die
pogen een rozenblad te verplaatsen.
Daarna verschijnt de vlinder, die
verlokt door de spin een smarte-
lijke dood in het web vindt. De
eendagsvlieg beëindigt na een solo-

dans haar kortstondig leven in het
web. De insecten doden de spin en
begraven de eendagsvlieg. Het val-
len van de nacht besluit deze
betoverende balletmuziek. De „Pre-
lude a 1'apres-midi d'un faune" is

misschien wel het beroemdste en
bekendste werk van Debussy. Het
werd gecomponeerd naar een her-
dersgedicht van Mallarmé sugge-
rerend de sfeer waarin het gedicht
zich afspeelt. Een impressie van
klanken, deze staat van zalige
loomheid tijdens het middaguur
waarin alles in zonnegloed staat.

Een concert dat- een bezoek ten
volle rechtvaardigt en dat stellig

zal gaan behoren tot de muzikale
gebeurtenis in dit seizoen.

Schoolmelk
tijdelijk oude prijs

Naar het schoolmelk-comité ons
mededeelt, zal — ondanks de prijs-

verhoging van de melk — de prijs

van de schoolmelk, welke reeds was
verhoogd lol 20 et., tijdelijk weder-
om worden teruggebracht op 25 et.

Men verzoekt ons vooral op het
tijdelijke karakter van deze prijs-

verlaging de aandacht te vestigen.
Wat de toekomst in deze brengen
zal, valt nog niet met zekerheid te

zeggen. I

Restauratie kerktoren
De raad dezer gemeente besloot

in zijn vergadering van 19 Januari
1954 over te gaan tot restauratie
van de toren van de Ned. Hervormde
kerk, alhier, conform een door
architect Zietsma te Amsterdam
ontworpen plan.
Hiermede was deze zaak nog niet

direct in kannen en kruiken. Talloze
besprekingen waren nodig, welke
vooral verband hielden met het
ontbreken van de benodigde mate-
rialen.
Thans is gelukkig hierin zodanig

kunnen worden voorzien, dat bur-
gemeester en wethouders dezer
dagen de architect- konden machti-
gen om het werk op te dragen aan
een op dit gebied bekend aan-
nemersbedrijf, t.w. de N.V. Bouw-
en Aannemersbedrijf Jb. Prett te

Oostzaan en wel tegen de som van
./ 81.772,—

.

Bloedafname
Nederl. Roode Kruis

Op Vrijdag 18 Februari a.s. wordt
door de afd. Zandvoort van het
Nederl. Roode Kruis voor de 5e
maal in successie een bloedafname
avond georganiseerd. Vanaf 7 uur
des avonds zal het personeel van
het Centraal Laboratorium te Am-
sterdam, bijgestaan door de plaat-
selijke doktoren en de Roode Kruis
Colonne, zich beijveren in hotel
Keur aan de Zeestraat, zoveel mo-
gelijk flessen bloed te verzamelen,
cpdat met dit bloed weer zieken en
zwakken gezond gemaakt kunnen
worden.
Werd voor de eerste maal door

120 donors elk >/« L. bloed gegeven,
vorig jaar was dit aantal reeds tot

-ruim 200 gestegen en het Roode
Kruis hoopt, dat deze 5de maal dit

aantal nog beduidend zal toenemen.
Zeker is, dat na deze bloedafname
aan een groot aantal ingezetenen
de Lahnsteiner Penning kan wor-
den uitgereikt, als blijk van erken-
ning voor het 5 maal afstaan van
bloed.
Iedere persoon, mits gezond, tus-

sen 18 en 65 jaar, kan zonder be-
zwaar een <!-2 Liter van zijn of haar
bloed offeren ten bate van zijn

medemens. Men kan zich als bloed-
gever melden bij de heer J.Maarsen,
Tollenstraat 11, alhier.

Aan de leden der
Oranjevereniging Zandvoort
Op Donderdag 27 Januari j.1.

wachtte het bestuur van de Oranje-
vereniging tevergeefs in de grote
zaal van Zomerlust op de leden.

Van de 840 uitgenodigden ver-
schenen er zegge en schrijve 3!

Het bestuur vraagt zich af of dit

nu opgevat moet worden als een
bewijs van goed vertrouwen, dat de
zaak toch wel dik in orde zal komen,
of huldigt men de mening van:
„Wij betalen onze contributie en
voor de rest zoeken, ze het wel uit"

Het is natuurlijk prettig wanneer
een bestuur zoveel vertrouwen ge-
niet, maar in dit geval is het toch
wel nodig dat er eens contact met
de leden is, al is het dan ook maar
éénmaal per jaar. Op de eerste

plaats kunnen in een vergadering
weer eens frisse ideeën naar voren
komen en ten tweede wordt het tijd

om een nieviw bestuur te kiezen.

Komt dan s.v.p. op Woensdag 9

Febr. a.s. des avonds om 8 uur zo-

veel mogelijk naar Zomerlust,
Kosterstraat 5. Het hoeft niet lang
te duren, maar het moet toch even
gebeuren! Het bestuur.

Ons «Biggenfonds»
De extra uitvoering van „Gaslicht"
door de toneelvereniging „Wim Hil-

dering" eind December ten bate
van bovengenoemd fonds, opgevoerd
heeft een bedrag opgeleverd van
./'3Q,12. Een bescheiden resultaat,

waarvoor wij niettemin onze har-

telijke dank betuigen aan genoemde
vereniging, dat door vele factoren
— minder bezoek dan verwacht
werd, een niet gunstige uitvoe-

ringsdatum, die onmogelijk kon
verschoven worden en een vrij hoge
onkostenrekening — ook tot hun
spijt beneden de verwachtingen
bleef. Intussen zijn wij blij, dat óók
dit steentje weer voor het dool

werd bijgedragen.
De repetities voor de toneeluit-

voering van liet toneelstuk „Levens-
avond" van Jaap van der Poll, wor-
den thans elke week gehouden en
verlopen zéér naar wens. Héél
binnenkort hopen wij daarover
nadere mededelingen te verstrek-
ken.

Zandvoortmeeuwen
in de running

De prachtige overwinning, die
Zandvoortmeeuwen Zondag j.l. in
Leiden boekte, door met 3-1 van
L.F.C, te winnen, doet de harten
van alle voetbalenthousiasten in
onze gemeente opnieuw sneller
kloppen. Een eervolle tweede plaats
werd hierdoor bereikt en Zand-
voortmeeuwen blijkt een ploeg,
waar terdege rekening mee moet
zoorden gehouden. Er is goede hoop
en grote verwachting, want het
tweedeklasserschap komt nu wel
héél dichtbij. Met grote ernst en
véél enthousiasme zitten onze jon-
gens „er nu op". Oók zij weten: de
laatste loodjes wegen het zwaarst,
want we zijn er nog niet! Maar zij
mogen zich gedragen weten door de
belangstelling en het medeleven
van alle Zandvoortse voetbal-
enthousiasten, culiminerend in een
sterk groeiende supportersvereni-
ging. Dat zij hun tot steun bij alle
nog komende wedstrijden.

Een expert aan het woord
Wanneer U eens bijzonderheden

wilt lezen over Zandvoort dan kan
ik V aanraden U te voorzien van
het nieuwste boekwerk, dat onlangs
is verschenen bij de Uitgeverij
Allert de Lange te Amsterdam. Het
is een „Gids voor Nederland",
waarvan een Duitse en een Neder-
landse uitgave is verschenen en
kennelijk bedoeld om binnen- en
buitenlandse toeristen van voor-
lichting te dienen. Het ziet er keu-
rig uit, dit boekwerkje, dat zelfs
207 bladzijden lelt. Het is verlucht
met menige goede foto en bevat een
index, waarin alphabetisch alle
plaatsen genoemd worden in Ne-
derland, die in dit boek besproken
worden. Het spreekt vanzelf dal
mijn belangstelling allereerst uit-
ging naar Zandvoort. Het bloed
kruipt nu eenmaal, waar het niet
gaan kan. Inderdaad verwees de
index mij naar bladzijde 208. Na
ijverig zoeken ontdekte ik in het
midden van de pagina bij een be-
schrijving van tochten door de
bloembollenvelden „Zandvoort".
Maar groot was mijn ontnuchtering,
ziehier lezer, wat ik erover vond:
„Zandvoort": Zie Scheveningen.

Weinig gelukkige wederopbouw,
vooral in de zgn. „villawijk".
Dat was alles en ik kon mijn ogen

niet geloue-n. Die schrijver, het is

ene Dr. L. van Egeraat, zal, meende
ik, Zandvoort gerangschikt hebben
onder de Noordzeebadplaatsen, van-
daar die nieuwe verwijzing naar
Scheveningen. Maar wél vond ik
een lofzang van bijna twee blad-
zijden over deze badplaats, doch
Zandvoort werd er niet in genoemd.
Alles, wat in het boekje over onze
badplaats voorkomt zijn die twee
ongelukkige zinnetjes, die ik hier-
boven citeerde. Wèl vond ik een
eindje verderop een fraaie strand-
foto, waarin ik Zandvoort ontdekte,
omdat onze watertoren erop voor-
komt. Ha, dacht ik, nu zal het dan.
toch gebeuren, maar het onder-
schrift luidde: „Het Nederlandse
strand is het breedste van Europa!"
Ik vond ganse bladzijden vol ge-
schreven over kleine plaatsjes in
ons land, o.a. in de Peel, plaatsjes,
waarvan ik nog nóóit gehoord had,
doch die als ware loeristen-oorden
werden aanbevolen.
Ik heb mij afgevraagd, of die Dr.

Egeraat een hekel heeft aan Zand-
voort. Dat moet wel. Is Dr. Egeraat
wel eens in Zandvoort geioeest?
Weet hij niets van ons circuit, van
liet enorme ivederopbomuwerk dat
hier wordt verricht? Weet hij niet
dat Zandvoort nummer zeven was
op de lijst der meest door de oorlog
geteisterde gemeenten? Kent hij

onze nieuwe watertoren niet en
hotel Bouwes? Het is wel héél erg,

om zich zó over Zandvoort uit te

laten. Erg en onverantwoordelijk.
Wat moeten toeristische plannen-
makers van Zandvoort denken,
wanneer zi) dit boekje in handen
krijgen'?, Het l<an Zandvoort aan-
zienlijke sch«de berokkenen. "Voor
mij is dit boekje een waardeloos
prul, méér niet en hel is te hopen
dal ons gemeentebestuur zich met
een protest liicrtegen tot de uitgever
zal xoenden.
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tovenaar in dat kastje. . .
.'"

„Nou, dan is hij klein behuisd."

„Dat lijkt maar zo. Technisch heeft

hij alle ruimte van de wereld in zo'n

Draadomroep-luidspreker."

„Dat begrijp ik niet."

„Ik wel, In dit luidspreker verwerkt

PTT de laatste technische snufjes. Je
ziet ze niet, maar je hóórt ze."

Ja, zo'n moderne, strak uitge-

voerde Draadomroep-luidspreker

brengt het rijkste luistergenot in

Uw huis - voor het minste geld*

!

Hinderlijke storingen - door
atmosferische invloeden, door
stofzuigers, electrische apparaten,

trams - behoren voorgoed tot

het verleden. U krijgt zuivere,

onvervormde studioklank omdat
PTT de meeste programma's over

eigen, beschermde muzieklijnen

aanvoert.Word óók Draadomroep-
abonné en

U boort het fijnste het best

!

*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-nec woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije studioklank

TE KOOP:
TELEVISIETOESTEL

(Philips TX 500 U)
Heeft ƒ697,— gekost, nu, voor
f475,—. Zo goed als nieuw.
Br. onder no. 475, Boekhandel
van Petegem, Kerkstraat 28.

Instituut v. arbeidersontw.
Een nieuwe interessante avond

bereidt het instituut voor arbeiders-
ontwikkeling te Zandvoort voor.
Op Woensdag 9 Februari zal n.1.

in hotel Keur — in het kader van
de winteravonden-cyclus — een
lezing met lichtbeelden worden
gehouden door de heer P. Spron-
kers over het onderwerp: „De op-
gravingen in Egypte". Het belooft
opnieuw een zéér boeiende en be-
langwekkende avond te worden,
waarvoor een aanbeveling ons over-
bodig lijkt.

Deze week. brengen wij VI

100 gr. Leithem wol
van f2,49

NU voor f 1,98

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Lezingen Prof. Dr. M. A. Beek
Op uitnodiging van de afdeling

Zandvoort van de Nederlandse
Protestantenbond, zal Prof. Dr. M.A.
Beek, hoogleraar in de wetenschap
van het Oude Testament aan de
gemeentelijke universiteit van Am-
sterdam, op de Woensdagavonden 9

en 23 Februari in gebouw Brugstr.
15 een lezing komen houden over
het onderwerp: „De mens op zoek
naar zichzelf". Na elke lezing zal

er gelegenheid zijn voor het houden
van een nabespreking.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, TeJef. 2720.

Filmopnamen «'t Voetlicht»

Niet minder dan drie politie-

agenten waren Zondagmiddag in

het binnendorp van Zandvoort
nodig, om het verkeer ongehinderd
te kunnen laten doorgaan en het
publiek op een afstand te houden,
toen van één uur tot pl.m. half vijf

film-opnamen werden gemaakt
voor de proloog van de nieuwe
revue van de K.K. toneelvereniging
„'t Voetlicht", welke op 15 en 17

Februari in theater Monopole zal

worden opgevoerd.
De belangstelling voor deze op-

namen was dan ook zéér groot en
het publiek opperde allerlei ver-
onderstellingen over de aard van
dit ongewoon gebeuren. Men sprak
van televisie-opnamen en een
reclamestunt, doch vrijwel niemand
wist het fijne van de zaak.
De aard der opnamen was er dan

ook wel naar, om de nodige hilari-

teit te veroorzaken. De beide
komieken Joop Heiligers en Jan
Plantenga in hun clowneskachtige
aankleding en komisch acteren ge-
droegen zich als volleerde film-
artisten. Een aanrijding door een
fiets, later door een auto, het klim-
men achter op de vertrekkende
tram, waarvoor door het personeel
alle medewerking werd verleend,
waren slechts onderdelen van de
vele komische scènes, die moesten
worden opgenomen en waarmede
het publiek spontaan meeleefde.
De cineast, de heer D. Verreydt

uit Amsterdam, een bekend ama-
teur, leidde met grote kennis van
zaken de opnamen, daarin bijge-
staan door de auteur van deze revue
de heer B. van Gijzel, geassisteerd
door de heer J. van Loenen.
Er werd hier door amateurs wel

een zéér uitzonderlijke prestatie ge-
leverd, een prestatie die er tevens
toe zal hebben geleid, dat de belang-
stelling voor de opvoering van deze
revue enorm is toegenomen en
waarvan het resultaat door velen met
grote interesse wordt afgewacht.

MÜNHARDT'S IST

voorkinderen.meHhijm en Honing

Installatie contactcommissie
culturele belangen
„Met een maximum aan genoegen

installeer ik U als contactcommissie
voor culturele belangen", aldus
burgemeester Mr. H.M. v. Fenema
tijdens zijn installatierede van ge-
noemde commissie ten raadhuize.
Het raadsbesluit van 18 Januari

j.1. tot instelling van deze commis-
sie noemde de burgemeester een
goed besluit aan het begin van het-

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)
GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

jaar. Spreker beschouwde dit tevens
als de kroon op het werk van de
initiatiefnemer, het raadslid Mr. H.
M. Porrenga.
Spreker meent, dat één der essen-

ties van de cultuur is, de vrijheid
van de geest. Deze miste hij b.v. in

een Pools blad, dat hem dezer dagen
onder ogen kwam. Dit blad trachtte
o.m. een opwekkend beeld te geven
van de Poolse cultuur, doch er
sprak tevens een zekere benauwing
uit.

Bij het schetsen van de taak dei-

commissie legde spreker vooral de
nadruk op het woord „contact"
Deze commissie is contactorgaan
lussen gemeente en culturele ver-
enigingen. Voorts zal zij ook hel
contact de samenwerking tussen de
verschillende verenigingen moeten
helpen bevorderen, waarvoor het
opwerpen van verschillende ideeën
nodig zal zijn, terwijl zii tenslotte
vooral stimulerend werkzaam kan
zijn. Spreker ziet daarom belang-
rijke arbeid voor deze commissie
weggelegd in het cultureel welzijn
van Zandvoort.
Het lid, de heer Mr. H. M. Por-

renga, bracht de burgemeester dank
voor de bereidheid om deze com-
missie te installeren. Spreker ziet

de taak dezer commissie zeker niet
beperkt tot een enkel verdelen van
de z.g. „subsidiepot"; deze heeft
uiteindelijk wijder strekking n.1. de
culturele verheffing van Zandvoort.
Tot voorzitter, resp. plaatsvervan-

gend voorzitter der commissie wer-
den hierna benoemd de heren Mr.
H. M. Porrenga en E. Leeflang.
Als secretaris is aan deze com-

missie toegevoegd de heer P.Bruno
commies ter secretarie.

Er is

maar
één
adres

Voor complete

BABY UITZETTEN en

KLEUTERKLEDING !

!

Doopjurk, met muts,
iets 7noois f16,25

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Smmi&m kaUégmH

Varieté-avond «Phoenix»
We hebben Zaterdagavond tijdens

de varieté-avond die de toneelver-
eniging „Phoenix" in hotel Bouwes
leden en belangstellenden aanbood,
talloze malen in onze herinnering
geroepen de vóór-oorlogse jaren,
toen het Zandvoortse verenigings-
leven door vele uitvoeringen in
hotel „Groot Badhuis" ervoor zorsde
dat deze bedrijven, in hoofdzaak
aangewezen op het seizoen, óók in
de wintermaanden niet vergeten
werden, dank zij de activiteit van
het verenigingsleven, zodat er
meermalen druk bezochte en ge-
zellige avonden werden geboekt.
Zo was het óók Zaterdagavond j.1.

toen hotel Bouwes, — als in het
seizoen — straalde in een zee van
licht en binnen een gezellige stem-
ming heerste onder de pl.m. 300
bezoekers, die deze eerste grote win-
terse avond in het hotel bijwoonden
en waaronder zich o.m. óók mevr.
en burgemeester Van Fenema be-
vonden, alsmede de korpschef van
politie, de heer H. P. Huïjsman met
echtgenote.
De voorzitter der vereniging, de

heer P. Stor, herinnerde aan het-
geen wij in de aanvang reeds op-
merkten en sprak in zijn welkomst-
woord de hoop uit, dat dit initiatief

van „Phoenix" óók door andere
verenigingen zou worden gevolgd.
We hebben mogen vaststellen dat

dit- experiment van „Phoenix" in
alle opzichten uitstekend is geslaagd.
Het fraaie hotel brengt óók voor
verenigingsavonden als deze, sfeer
en intieme gezelligheid, al is de
dansvloer voor een dergelijk druk
bezoek wat klein, zodat het aanbe-
veling zou verdienen dat niet door
allen tegelijk, doch groepsgewijze
aan dit onderdeel van het pro-
gramma werd deelgenomen.
De directie van hotel Bouwes

had voor een buitengewoon fraai
en uitgebreid varieté-programma
gezorgd, dat tot pl.m. 2 uur 's nachts
werd voortgezet en uitzonderlijk
boeiend was. We noemen daarvan
speciaal het verbluffend ODtreden
van de Egyptische goochelaar Gally-
Gally met ongelofelijke experimen-
ten met levende kuikens; de adem-
benemende toeren op acrobatisch
gebied van het duo Laermann, het
fascinerend spel van charme en
gratie van het Spaanse danspaar
Elvira en Marino en de verbazing-
wekkende experimenten met speel-
kaarten van de illusionist Rodi
Roeters. Ongemeen boeiend was
daarbij de muzikale begeleiding
van het sextet Bob van Waasdijk,
dat óók de dansmuziek voortreffe-
lijk verzorgde.
Het publiek genoot van begin tot

einde en zowel voor directie van
hotel Bouwes als voor het bestuur
van „Phoenix" betekende dit eerste
winterse experiment een zéér groot
succes, dat zeker waard is in de
nabije toekomst te worden herhaald.

Wegens enorm succes

starten wij

a.s. Zaterdag
weer met onze

speciale aanbiedingen!

Zeldzaam mooi Lof
500 gram 26 et.; 2 kg. ƒ1,

—

Prachtige Spruiten
500 gram 30 et.; 1 kg. 55 et.

ONTVANGEN: een nieuwe grote partij HERO
PRODUCTEN, o.a. 6 soorten soepen in flacons,

10 soorten jams in diverse smaken.
Blikjes champignons en Bigarreaux.

ENORME SORTERING VERS FRUIT.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Flacons vruchten compóte in diverse prijzen 1

.

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

Bij

Slagerij LA VBAS^DE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Deze week als bijzondere reclame:
150 gr. HAM 69 cl.

150 gr. PEKELVLEES 69 et.

250 gr. Echle Zandv. gek.worst 73 et.

250 gr. LEVERWORST 45 et.

Rund-, Kalis- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

Calvados Busnel
De la Vallée d'Auge

Per Vi fles ƒ13,50; per V» fles ƒ6,90; zakflac. 73,75

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
TELEFOON 253aKERKSTRAAT 12A

Sigaren, sigaretten, aansteekmateriaal,
U vindt het bij Drommel op grote schaal!
En was U voor kopen 's avonds te laat,

Dan tóch helpt U Drommel, dank zij d'automaat.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

RADIO

ERRES - PHILIPS en TELEFUNKEN
Keuze uit 25 modellen.

Vraagt- onze gem. betalingscondities.
Geen fabrieksfinanciering.

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

DE KL. BBJES^KORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

^fê^L'^l^&K^^RiC'

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Dankbetuiging

Niet in staat- zijnde, allen persoon-
lijk te danken voor de grote belang-
stelling tijdens ziekte en overlijden
van. onze lieve man en vader

A. DROMMEL
ondervonden, betuigen wij langs
deze weg onze zéér hartelijke dank
aan allen, die op enigerlei wijze
hun medeleven betoonden.

In hel bijzonder de heren van de
jachtclub, de korpschef van politie,
de vereniging v.d. diensthond, col-
lega's en vrienden.

Uit aller naam:
M. A. Drommel-Vrammout.

Zandvoort, 4 Februari 1955.
Koningstraat 34.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belang-
stelling, ondervonden bij het over-
lijden van onze lieve moeder

CATHARINA VISSER—MARTIN
betuigen wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

Uit- aller naarri:
Fam. Visser.

Zandvoort. 4 Februari 1955.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en. 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:

Ds C. de Ru.
Medewerking kerkkoor.

7 uur: Mej. Ds. W. H. Buijs.
Jeugddienst,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. J. J. van Hille van Haarlem.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 287a

Balcon-varia
.Aerie: En ik zeg je, Wullum, dat

'k Zanvert-meeuwe an 't end van
dit saizoen naer de twiede klas
zie verhoize.

Wullum: Dat g'leuf 'k óók jü. Ze
maeke tenminste 'n beste kans.
De laeste jaere hebbe ze d'r niet
zó best- veur 'estaen. Maer 'k heb
de laeste Zundag in Laie toch nog
wel 'es me hart vagt'ehouwe.

Aerie: Dan slag je mij wat, Wul-
lum, maer 't staet veur mij vast.
dat onze jonges d'r hard veur
vechte. Alle Zanverters leve met
hun mee en daerom verwacht 'k,

dat ze ook verder nog 'n best
partaitje zulle weggeve.

Wullum: Heb jai 'eheurd jü, dat
bai de laeste vergaedering van de
Oranjeclub maer drie van de
méér dan 800 leje bij mekaer
waere?

Aerie: Dat hebbe ze mai óók ver-
teld jü. 't Is 'n schandael. Dat
noeme ze nou liefde voor 't

Oranjehois. De mense moste zich
schaeme. Hoe kenne ze nou feeste
voor mekaer prutse as d'r gien
mens over komt praete!

Wullum: Dat heb 'k óók 'edocht,
Aerie. Maer 't mooiste is, ze wete
het wel te zegge, as 't niet naer
derloi zin is 'eweest.

Aerie: Nou we 't toch over schan-
daeltjes hebbe, Wullum, hoe vin
je dio vent in dat! nieuwe boekie,
die van Zanvert- niks anders weet
te vertelle dan allienig dat de
wederopbouw wainig gelukkig is.

Wullum: Ik zou die knaep wel es
een keertje wille spreke, Aerie.
Dan zou 'k 'etn wel 'es wat anders
onder z'n neus wraive en 'em zo
'es 't ien en ander laete zien.

's Kaike, of ie dan nog zuklce
raere dinge over onze bekende
badplaes zou zegge. Ik zeg maer
zó: van zulk geschraif wordt nie-
mand een cent waizer.

Aerie: Dat- niet allienig, Wullum,
maer 't kan nog veul kwacd doen
bai de vreemdelinge, wacr we
toch allegaer van bikko mnete en
daorom zeg ik maer: Niet op rca-
gero Lonae!



BURGERLIJKE STAND
28 Jan.-7 Februari 1955.

Geboren: Jacob Jan Paul, zoon
van C. A. A. Keesman en C. R. Ha-
mers; Jacob Cornelis Jan, zoon van
P. Dierdorp en E. A. Exalto; Jo-
hanna Bernarda, dochter van A.H.
Keur en S. M. S. Pool.

Ondertrouwd: V. P. Koning en H.
C. Verhaert; W. F. Borstel en G. G.
van Til.

Getrouwd: V. H. Scherpenzeel en
A. H. Middelburg Bolt; A. Storm en
W. A. Rutjes; J. C. van Leeuwen en
A. M. M. Stokman.

Overleden : C. S. van Riemsdijk
oud 84 jaar; wed. van B. Kelder.

Viering bevrijdingsdag
Burgemeester en Wethouders van

Zandvoort hebben de plaatselijke
commissie „Nationale Herdenking
1940-1945' verzocht zo mogelijk de
nodige voorbereidingen te willen
treffen voor een passende viering
•van de 10-jarige herdenking onzer
bevrijding op 5 Mei a.s.

Bij de door deze commissie ge-
voerde besrarekingen is echter aan-
stonds gebleken, dat waar dit eve-
nement een nationaal karakter
>dient te hebben ook de organisatie
in handen zal moeten worden ge-
legd van een comité, dat zodanig is

samengesteld, dat alle lagen der be-
volking bij deze feestviering wor-
den betrokken.
De vorming van een dergelijk

comité is in voorbereiding. Nadere
mededelingen omtrent de plannen
kunnen stellig binnenkort worden
-verwacht.

Nieuwe affiche '40-'45

In zijn atelier aan de Duindoorn-
laan hebben wij begin vorige
week de grafische kunstenaar Aart
van Dobbenburgh bezig gezien aan
de uitwerking van zijn ontwerp
voor het nieuwe (laatste) affiche
voor de stichting '40-'45, waarvoor
hij van het bestuur van deze stich-
ting opdracht ontving. Stukje voor
stukje wordt hier een idee werke-
lijkheid. Een suggestieve plaat in
zwart-wit met die diep-tere tinten
-waarvan alleen Aart van Dobben-
burgh het geheim bezit. Wij mogen
er nog weinig van mededelen, want
liet ontwerp moet eerst nog aan het
"bestuur worden getoond. Het on-
schrift is weer typisch van Dob-
benburgh's. Weinig woorden, maar
veelzeggend en beschamend.
Deze plaat zal het doen, daar zijn
wij nu reeds van overtuigd. Het is

eei> bede en een aanklacht tegelijk,

uitgewerkt in wondere subtiele
schoonheid. Straks zal deze wonder-
mooie plaat in ons gehele land
overal te zien zijn. Wij hopen er
dan nog nader op terug te komen.

Filmavond reddingswezen

Het behoeft zeker geen verwon-
dering te wekken, dat de filmavond,
die het Instituut voor arbeiders-
ontwikkeling te Zandvoort Woens-
dag 26 Jan. in „Zomerlust" organi-
seerde over het reddingswezen aan
onze kust, een zó grote belangstel-
ling trok, dat geen plaats meer on-
bezet bleef, nadat nog vele stoelen
waren bijgeplaatst.

Zij, die van omvang en resultaten
van dit stoere menslievend werk,
dat door middel van een drietal
interessante films werd getoond,
getuige waren, zullen zeker hun
gang naar „Zomerlust" niet hebben
betreurd, want het werd een bui-
tengewoon boeiende avond.
De heer J. G. Wittpen, bestuurs-

lid van de Koninklijk Noord- en
Zuidhollandse Reddingmaatschappij
leidde de films over het werk van
deze maatschappij in en voorzag
deze - zo nodig — van commentaar.
Spreker schetste ontstaan van dit
kustreddingwerk in 1824 en daarna
de ontwikkeling tot heden, van
roeireddingboot tot de modern uit-
geruste motorreddingboot. Hij deed
dit op uiterst populaire en onder-
houdende wijze, waarna de . films
het gesproken woprd duidelijk
illustreerden. Men maakte hier ken-
nis zowel met materiaal als met de
redders zelf en werd tenslotte door
een fraaie rolprent in het derde
deel meegenomen met een reddings-
tocht, waarmede wel een uiterst
suggestief beeld geboden werd van
de moeilijkheden en gevaren, die
zulk een tocht in zich dragen.
Onder de talrijke aanwezigen be-

vonden zich de vrijwel voltallige

bemanning van de Zandvoortse red-
dingboot, vele bestuursleden van de
afdeling Zandvoort der K.N.Z.H.
R.M. en de meeste oud-bemannings-
leden van de Zandvoortse redding-
boot, waarvan er verschillende nog
a-ls roeier hebben dienst gedaan.
Het Instituut voor arbeidersont-

wikkeling verdient ongetwijfeld een
woord van dank voor het initiatief,

deze belangrijke, interessante en
leerzame avond in Zandvoort te
hebben mogelijk gemaakt.

Taxi nodig?
Belt U 2332

Garage De Tol
GROTE KROCHT 18

Ingedeeld voor
ZIEKENVERVOER.

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Haltestraat 12 - Telef. 2616

Biedt U als reclame aan:
500 gr. Prima Osselappen v.a. ƒ1,65
500 gr. Prachtige vaste Kalfslappen

ƒ1,90
500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,50
500 gr. Lende (Contrafilet) ƒ2,25
500 gr. Varkenscarbonade (sch.) ƒ1,75

VOOR DE SOEP: Prachtige Kalfsschenkels met
vlees ongeveer 1 kg. ƒ1,— per stuk

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onze beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60

lOOgr.Gebr. Rosbief en I "7K «%4
100 gr. Jachtworst S

'** »»l
100 gr. Pekelvlees en (
100 gr. Lunchworst \

150 gr. KINNEBAKHAM ƒ0,50

75 ct

TELEVSSBE

DE WENS VAN IEDEREEN!
PHILIPS TELEVISIE, prima beeld ƒ697,—.
Groot beeld ƒ1095,—, ƒ1395,— en hoger.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.

PHILIPS RADIO: Bi-Ampli. Technisch vol-
maakt. Hoge en lage tonen gescheiden en af-
zonderlijk versterkt.

-at-Attpa^-

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,—. In iedere prijs-
klasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS PLATENSPELERS in moderne uit-
voering. PHILIPS PLATENWISSELAARS.
Bezoekt onze afdeling gramofoonplaten
Wij leveren alle gewenste muziek en opnamen.
Indien niet in voorraad binnen 24 uur leverbaar.
Platenspelers of wisselaar met 10 platen naar
keuze, zonder vooruitbetaling. Vanaf 12 x ƒ12,75.

Erkend Philips Service Dealer.

Komt U eens k-ijken en- luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.

èiïzizzzzQy

Stofzuigers, div. merken op slea vanaf ƒ2,- p.w.

Wasmachines - Koelkasten - Fornuizen e.d.

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

F. H. PENAAT
Kostverlorenst-raat 7 - Telefoon 2534

Groot

KLAVERJAST0URN00I
De klaverjasclub „Zandvoortmeeuwen" geeft
een groot tournooi op de

ZATERDAGEN 12 EN 19 FEBRUARI
ten bate van het Uniformfonds van de Zandv.
Muziekkapel. De volgende prijzen zijn beschik-
baar gesteld:

Ie PRIJS ƒ50,-; 2e PRIJS ƒ30,-; 3e PRIJS ƒ20,-;
4e PRIJS ƒ15,— AAN WAARDEBONNEN.

Teueres is er een grote loterij aan verbonden
waarvan de hoofdprijs is een waardebon van
f200,- en vele andere prijzen. Loten d 25 ct.p.lot.

Men gelieve zich uiterlijk 2 dagen vóór
de avond waarop men wil spelen aan te
melden bij: E. Loos, Sporthuis, Haltestr.
H.Schutte, sigarenmagazijn, Vondellaan

en in „Zomerlust".

S.v.p. speelkaarten meebrengen.

BAL NA .

DANSMUZIEK: THE RAINBOWS.
Medewerking verleent de Tyroler kapel

„DE ALPENROOS".

P.S. Voor deelnemers aan het tournooi op Zater-
dag 12 Februari bestaat daarna nog gelegenheid
om opnieuw in te schrijven voor het tournoot

op Zaterdag 19 Februari.

Voorjaarsbloemen
HALEN HET VOORJAAR IN UW HUIS!

Elfce dag opnieuw geniet U ervan!

U vindt ze in vele soorten en variaties bij

:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Oofc Uw adres voor bruids- en gra-fwerk!

Elke dag verse bloemen I

9Klompen
verkopen wij niet

Maar ScHOGHGII
en wel de meest elegante en modieuse
modellen voor Dames, Heren en Kinderen.

Onze vernieuwde etalages tonen U nu
reeds een keur der nieuwste modellen.

De «SCHUCOSKQP»
het modernste Röntgenapparaat
toont U voetligging in Uw schoen!

Brossois, Grote Krocht
Steeds apart en chic!

öat is f>r%«&rfli^rkrkrtf

DAMES PULLOVERS vanaf, ƒ 4,85
Dames en Heren PYAMA's (zwanendons) ƒ11,55
KINDER PYAMA's vanaf ƒ 3,95
FLANELLEN LAKENS vanaf ƒ 4,65

Bij ons de beste soorten
kousen, sokken, sportkousen.

Nylonkousen vanaf f 2,75
De bekende LA RITA NYLONS vanaf . . ƒ3,95

Onze kousen-revaratie is zeer voordelig!
In één dag gereed!

Haltestraat 12a - Telef. 2099

Het voorjaar nadert!
Nu- is h-et de tijd om Uu) uoorjaars-
garderobe te vernieuwen of aan te vullen!

COSTUUMS v.a. ƒ150,— n. maat
MANTELCOSTUUMS ƒ125,— n. maat
DEMI SAISSONS ƒ115,— n. maat
Schitterende Schotse tweed voor SPORT-
COMBINATIE m. kamg. pantalon f125,—

Kleermakerij

W. SLOOTHEER
KOSTVERLORENSTRAAT 33

\ 75 ct1 00 gr. gek. gelard. Lever
1 00 gr. Pekelvlees

Bij vlees

De échte Gelderse Gekookte Worst
van 54 ct. 100 gr. NU S5 ct. 2S0 gr.

Onze LEVERWORST SPECIAAL
(varkensworst) 75 CENT 250 GRAM
Parijzer Boterhamworst 42 ct.100 gr.

Alles uit eigen worstkeuken,.
Een delicatesse voor de goede tafel.

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 TELEF. 2102

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telsf. 2793

Vloerbedekking
brengt
cachet in

Uw woning!

Ijzersterk en
bijzonder fraai is

JABO en VERTO BOUCLé TAPIJT
TWISTED MATTING
ZEER VOORDELIGE AANBIEDING

1-PERSOONS GESTIKTE DEKENS .... f16,90

Vraagt geheel vrijblijvend onze

monsterboelceii beltangselpapier.

Woninginrichtingsbedrijf

L. BALLEDUX& Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Oefening Staalt Spieren
In de afgelopen week werden de

behaalde vaardigheidsdiploma's aan
de dames T. v.d. Veldt en A. Vörös
(3e graad) en E. Sietsema en B.
Drommel (2e graad) door de heer
J. Jagerman uitgereikt. Zij werden
als voorbeeld gesteld voor de gehele
vereniging, omdat zonder een der-
gelijk diploma de grondslag van een
hoger turnpeil ontbreekt.
De goedgeslaagde openbare kleu-

lerles heeft verschillende ouders
doen besluiten hun kinderen de
onontbeerlijke lichamelijke opvoe-
ding in onze vereniging te laten
beoefenen en zodoende het reeds
grote aantal jeugdleden nog verder
op te voeren.
Op 5 Maart a.s. organiseert de

Kennemer Turnkring een vierkamp
gymnastiek voor adspiranten, ter-
wijl in April de kampioenschappen,
gymnastiek voor dames en heren
zullen plaats vinden.

Afd. Volleyball. Voor de compe-
titie in het Krelagehuis te Haarlem
is alleen vastgesteld:
Heren: Santpoort-O.S.S. 7 u.

Om hun kans op de kopgroep te
behouden, zal deze wedstrijd ge-
wonnen dienen te worden.
De dames zijn vrij. Zij kunnen

rustig afwachten wat hun concur-
renten doen.

Afd. Handbal. De uitslagen van
de Zaterdag gespeelde jeugd-zaal-
handbalwedstrijden luiden:
Jongens: O.S.S.-Concordia 8-6
Meisjes: O.S.S.-Concordia 6-8

O.S.S. 2-Concordia 2-6

Het programma voor a.s. Zaterdag:
Meisjes: O.S.S. 1-O.S.S. 2.

Jongens: Rapiditas-O.S.S.
Hoewel tegen geroutineerde ploe-

gen niet steeds succes wordt ge-
boekt verkrijgen de spelers (sters)

toch de nodige vaardigheid met de-
bal.

Speeltuinver. «Kindervreugd»
De jaarlijkse „bonte avond" die

de speeltuinvereniging „Kinder-
vreuETd" dit jaar wegens de daar-
voor steeds toenemende belangstel-
ling, in theater Monopole organi-
seert op Zaterdag 12 Febr., belooft
wel zéér groot van opzet te worden.
Speeltuinband en mandoline-groep
zullen het muzikale gedeelte voor
hun rekening nemen. Het program-
ma vermeldt voorts een optreden
van de ballet en de toneelgroep.
Een nieuwe, nog onbekende groep,
„The Rilini's", zullen hun debuut
maken, terwijl de in Zandvoort zo
populaire Tyroler kapel, vóór de
pauze als „Alpenjagers" en daarna
als boerenkapel „De hooischelf" aan
het programma medewerking ver-
lenen. Na afloop van het programma
volgt een bal, waarbij de muziek
zal verzorgd worden door het
ensemble „The Ballroom artists".

Wegens drukke werkzaamheden
heeft de heer K. Troost zijn functie
als secretaris van de korfbal-afde-
ling moeten neerleggen. Hij werd
vervangen door de heer A. van
Breukelen, de Genestetstraat 1.

Feestartikelen
De heer T.M. Harder opende een

dezer dagen in zijn woning aan de
Herenstraat no. 3 een winkel in
feestartikelen. Wij brachten er op
zijn verzoek even een kennismaking
bezoekje en mochten vaststellen,
dat hier inderdaad on dit gebied
voor elk wat wils te vinden is. Er is

een zéér grote sortering allerhande
feestartikelen voorradig, zowel voor
bruiloften als feestavonden. Zolang
de heer Harder nog geen winkel
tot zijn beschikking heeft, waarover
intussen reeds onderhandelingen
worden gevoerd, zal de zaak in zijn

woning worden voortgezet, die on-
getwijfeld in een behoefte zal blij-

ken te voorzien, daar feestvierend
Zandvoort tot nu toe altijd voor
dergelijke artikelen op Haarlem
was aangewezen.
Wh wensen de hoer Harder in

zijn nieuwe zaak gaarne véél succes.

Gunning
Do aanleg van het eerste gedeelte

van de Herm. Hci.icrmanswcg langs
het bejaardentehuis tot de Zund-
voorlsclaan is gegund aan de laag-
ste inschrijfster, de fa. van Vemde
& te Beest te Heemstede voor een
bedrag van ./ 15.600,—

.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Febr. berijdbaar

6 2,58 10,00 15,15 22,00 7,00-13,00

7 3,47 10,30 15,59 23,00

8 4,28 11,30 16,39 23,30

9 5,04 12,00 17.15 24,00

10 5,42 12,30 17,55 1,00

11 6,19 13,30 18,33

12 0,58 14,00 19,13

7,30-14,00
8,30-14,30
9,00-15,00
9,30-16,00

1,30 10,30-16,30

2,00 11,00-17,00
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KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

WONINGRUIL Zandvoort
Aangeboden: vrij boven-
huis, Oranjestraat 15 rood.
Gezocht: groter huis.

Wandelwagentje ter overn.
gevr. Br. no. 18, v. Deur-
sen, Haltestraat 12.

Dr. Enizinger

heeft

ZATERDAG 5 FEBR.

geen praktijk

G. BOKMA
Verloskundige

TOLWEG 6.

AFWEZIG
van 4 t.m. 13 Febr.

Waarnemers: de doktoren.

//?£/f//f/?S*

TE HUUR GEVRAAGD :

voor de maand Augustus
voor gezin met jongen van
13 jr. ZIT-SLAAPKAMER
(event. m. klein kamertje)
en gebruik van keuken.
Br. met prijsopgave onder
no. 36-14 bureau v.d. blad.

GEVRAAGD: Flinke zelfst.
h. i.d. huish. v. halve dagen
of werkster voor 2 halve
dagen per week, v.g.e.v.

Mevr. Hugenholtz. Duin-
doornlaan 11.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

MEISJE, 15 jr. b.z.a. voor
lichte huish. bezigheden.
COUPEUSE vraagt NAAI-
WERK. Br. onder no. 23.

van Deursen, Halt-estr. 12.

TE KOOP: lichte MOTOR
(D. K. W.) in zéér goede
staat. Br. onder no. 36-13
bureau v.d. blad.

WEET U HET NOG? Dat-
het Zandvoortse Feesthuis
voor al Uw feestartikelen
zorgt? Herenstraat 3 (Ie
etage), Telefoon 2192,

Onderwijzeres zoekt KA-
MER(S) met kookgelegen-
heid. Br. onder no. 36-12
bureau v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

NET MEISJE GEVRAAGD
voor hele of halve dagen
of WERKSTER Dinsdags
en Vrijdags. Mevr. Balle-
dux, Haltestraat 27.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

GEVRAAGD : door dame
met drie grote dochters
voor de maand Augustus
TWEE KAMERS met 4

bedden en gebruik v. keu-
ken. Br. m. prijsopg. onder
no. 36-11 bureau v.d. blad.

WERKSTER GEVRAAGD
2 x p. week, van 9 tot 1 u.

Mevr. Riel, Zeestraat 34.

Café Oomstee
tedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

DE soiva
Was- en Droog-
maehine-verhuur
HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

'T HELM heeft dringend
behoefte aan een schrijf-

machine. Wie is bereid een
schrijfmachine in bruik-
leen af te staan? (Event.
tegen vergoeding). Gaarne
bericht: secr. Dr. Gerke-
straat 93zw.

WoningruiS
Aangeboden te Amsterdam (Hoofdweg 446 =)

2de etage, bev. 4 kamers, grote keuken m. warm
water, waranda en zolder.
Gevraagd: Woning in Zandvoort.

E
bij SLAGER BURGER

KafifsBappen
Alleen Vrijdag en Zaterdag

f 1,60 500 gr.

ROSBIEF

5oo 9r.teTSTOK
f2,25

(ENTREC6TE

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Boterhamworst 69 CENT

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. BURGER's SLAGERIJEN
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tol. 2994-2643

MEDEDELING
Hierbij deel ik U mede dat het

Schildersbedrijf S.VEENSTRA
KERKDWARSPAD 7

ongewijzigd wordt voortgezet.

De zaken zullen aan hetzelfde adres worden
behartigd door de heer R. WOLTHUIS.

Wed. T. VEENSTRA-v.d. LAAN.
Kerkdwarspad 7 - Telefoon 2117

Instituut voor Arbeidersontwikkeüng

WOENSDAG .9 FEBRUARI 1955;

De geheimen
van het oude Egypte

Lezing met lichtbeelden door de heer
P. SPRONKERS. over de opgravingen
in Egypte verricht.

AANVANG S UUR
HOTEL KEUR

Leden 25 CENT
Niet-leden 45 CENT.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Na een gedwongen rustperiode van
drie weken kwamen j.1. Zaterdag en
Zondag de voetballers weer in actie.

Het Ie elftal van Zandvoort-
meeuwen kwam goed voor de dag
en wist de moeilijke uitwedstrijd
tegen L.F.C, met 3-1 te winnen en
belandde hiermee op de tweede
plaats, mede door het gelijke spel
van Blauw Zwart en de nederlaag
van H.B.C.
Het 2e elftal, dat bij H.F.C. 3 op

bezoek was, ontglipte in de laatste
minuut de overwinning en speelde
daardoor met 2-2 gelijk.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal be-
haalde thuis tegen P.V.F, een ver-
dienstelijk gelijk spel.

Uitslagen van j.l. Zondag:
L.F.C.-Zandvoortm. 1 1-3

H.F.C. 3-Zandvoortm. 2 2-2
O. Gezellen 2-Zandvoortm. 3 13-1

Zandvoortm. 4-N.A.S. 2 0-6
Zandvoortm. 5-D.S.S. 4 3-0
B.S.M. 3-Zandvoortm. 6 7-2

Zandv.m. jun. b-Haarlem e 2-1
Zandv.m. jun. c-H.F.C. g 4-3

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-P.V.F. 2-2
E.T.O. 2-Zandv.m. 3 afgek.
Zandv.m. adsp. a-R.C.H, a 0-3

Zandv.m. adsp. b-R.C.H, d 4-2

Zandv.m. adsp. c-R.C.H. i 0-2
Zandv.m. adsp. d-R.C.H. k 1-6

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. I-Archipel 2,30 u.

Zandv.m. 2-D.E.M. 2 12 u.

Zandv.m. 3-D.E.M. 3 12 u.

Zandv.m. 4-D.S.S. 2 uitgest.

H.F.C. 6-Zandv.m. 5 9,45 u.

Zandv.m. 7-D.S.B. 4 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-R.C.H, g 9,45 u.

R.C.H. i-Zandv.m. jun. c 2,30 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 1-Kromhout 3,45 u.

Zandv.m. 2-V.V.S.V. 3,45 u.

S.I.Z.O. 5-Zandv.m. 3 3u.
V.S.V. a-Zandv.m. adsp. a 3 u.

V.S.V. d-Zandv.m. adsp. b 3u.
H.F.C. h-Zandv.m. adsp. c 3u.
Zandv.m. ads. d-Hillegom c 2,45 u.

Afd. handbal. Door een foutieve
radio-mededeling van Zondag 30
Januari, waarin werd gezegd dat er
geen enkele handbalwedstrijd door
ging, is deze competitie-Zondag in
het water gevallen. Het damesteam
van Zandv.meeuwen maakte tever-
geefs een reis naar Haarlem, door-
dat de tegenpartij niet opkwam.
Het 2e herenelftal kwam ook niet
aan bod toen IJmcnd slechts met
5 spelers verscheen. >

Alleen Zandv.meeuwen 1 heeft
gespeeld en verloor met 9-8 van
Rapiditas. De scheidsrechter was bij

deze wedstrijd niet opgekomen en
een Zandv.meeuwen-speler leidde
toen deze ontmoeting. Deze wedstrijd
is echter ongeldig verklaard omdat
de beslissing omtrent de scheids-
rechtersvervanging reglementair
onjuist was

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:
Vogelenzang 1-T.Z.B.
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Bloed-afname

Zo gaat het dan óók dit jaar weer
gebeuren. Vrijdag 18 Februari van
zeven uur 's avonds af zullen de
inwoners van Zandvoort zich we-
derom gaan melden in hotel Keur
voor het doen afnemen van een
halve liter bloed, waarmede de af-

* deling Zandvoort van het Nederl.
Roode Kruis in samenwerking met
onze plaatselijke doktoren en bij-
gestaan door personeel van het
centraal laboratorium te Amster-
dam zich heeft belast. Het wordt
de 5de maal, dat deze avond in
Zandvoort wordt gehouden, er be-
hoeft niet aan te worden getwijfeld
dat de organisatie, evenals de vorige
jaren het geval was, weer perfect
in orde zal zijn. Er behoeft m.i.
evenmin aan te worden getwijfeld,
dat de aanmelding dit jaar weer
groter zal wezen dan vorige jaren.

De eerste maal waren dat er 120,

het vorig jaar reeds ruim 300. De
vooruitgang stemt tot tevredenheid,

maar het is toch nog altijd een be-

droevend klein percentage op een
inwoner-aantal «an 12.000. Ik zou
au zo graag willen, dat het aantal

aanmeldingen dit jaar de 1.000

overschreed. Zou dat nu niet kun-
nen, wanneer we allen van goeden
wille zijn? Duizend donors, dat is

jnag .g&en~JlO JA- varu-dP _ totole-bevol—

king. Dat moet toch mogelijk zijn?

Het idee, dat V door deze daad
wellicht straks Vw medemens van
de dood kunt redden moet toch
eigenlijk voor een ieder aanleiding
zijn om deze avond naar hotel Keur
te komen? Er zijn er velen, die
ertegen op zien. Dat is begrijpelijk,
want het lijkt wat eng, maar het is

dat toch in wezen niet. In wezen is

het een onbetekenend iets, waarvan
V geen nadelen ondervindt, iets dat
hoegenaamd geen pijn doet en waar-
van U zo goed als niets merkt. Er
wordt dit jaar een groot aantal aan-
meldingen verwacht. Zorgt U er nu
voor, dat V daar óók bij behoort.
Vw bloed kan het leven «an een
ander mens redden, wie tueet of
daarbij straks niet één Uwer naaste
verwanten behoort. Zó moeten we
deze zaak zien en niet anders en
wanneer U dit zo ziet, dan blijft

U óók niet weg, maar meldt U zich
nog heden of in elk geval zo spoedig
mogelijk bij de heer J. Maarsen,
Tollensstraat 11 te Zandvoort. En
mocht U tot het laatste nog blijven
twijfelen, wat U doen zult, maar
tóch besluiten deze kleine daad uan
naastenliefde te verrichten, welnu
meldt U dan nog op de avond zelf,

doch dit laatste uitsluitend, wanneer
V het pas op het laatste ogenblik
met Uzelf eens wordt. Dat U het
met Uzelf eens wordt, staat voor
mij vast. Er wordt op Vrijdag 18
Febr. óók op U gerekend! K.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
't Is een hele toer voor Touring

om al die toere bij te houwe !

Geen wijzi

stichting Tours
Het „overkoepelend orgaan" van

de samenwerkende vei'enigingen:
Zandv. Handelsvereniging, R. K.
Middenstandsvereniging De Hanze,
„Peruka", de strandpachtersvereni-
ging en „Ons Belang", had aan het
gemeentebestuur van Zandvoort een
adres gericht, waarin verschillende
wijzigingen in stichting „Touring
Zandvoort" werden voorgesteld, o.a.

door in de naam méér nadruk te
leggen op de taak van stichting
„Touring", n.1. de bevordering van
het vreemdelingenverkeer en de
bevoegdheden, rechten en werk-
zaamheden in twee delen te splitsen,

n.1. afdeling A, welke de circuït-

aangelegenheden zou behandelen
en afdeling B, behandelende alles,

wat met vreemdelingenverkeer in
verband staat. Voorts voor elke
afdeling een aparte directeur te

benoemen, het minimum aantal
leden van het algemeen bestuur te
brengen van 9 op 12 en het aantal
vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven daarin te verhogen, van
2 op tenminste 5 leden. Dit adres
werd in de raadsvergadering van
18 Januari j.1. om prae-advies in

handen gesteld van B. & W.

Het college heeft thans zijn mening
in deze aangelegenheid in een uit-

voerig schrijven aan de raad ken-
baar gemaakt.
Daarin wordt opgemerkt, dat bij

de voorbereiding van de oprichting
van stichting „Touring Zandvoort",
waartoe de raad op 16 November '48

met- -algemene,, -stemmen, besloot,
bijzondere aandacht werd besteed
aan de afdeling vreemdelingen-
verkeer. Statuten van „Haarlem's
Bloei" en advies van de heer J.

Nikerk, directeur van de V.V.V. te

Amsterdam, kwamen bij de vast-
stelling der statuten een belangrijke
plaats innemen. B. & W. menen
voorts, dat nauw contact met het
Zandvoortse bedrijfsleven reeds
werd bereikt. Het algemeen be-
stuur, thans uit 13 leden bestaande,
wijst dat duidelijk aan. Daarin
hebben n.1. zitting: de burgemeester
ambtshalve als voorzitter; twee
raadsleden; twee vertegenwoordi-
gers voor het- Zandvoortse bedrijfs-

leven; twee voor de Zandvoortse
sportverenigingen; twee voor de
begunstigers, één voor de Zandv.
Handelsvereniging, één voor „De
Hanze" en één voor „Peruka". Ten-
slotte werd nog de heer J. J. Jur-
rissen, directeur der N.Z.H.V.M. in

dit bestuur benoemd.
Het wekt de verwondering van

het college, dat thans wordt voor-
gesteld, dat tenminste 5 vertegen-
woordigers van het Zandvoortse
bedrijfsleven in het algemeen be-
stuur zitting zullen hebben, daar
reeds in 1952 in deze geest werd
gehandeld, daar van de 13 thans
zittende leden er reeds 8 in het
bedrijfsleven van Zandvoort werk-
zaam zijn, een meerderheid, die óók
in het dagelijks bestuur tot uit-
drukking komt, waarin — naast de
voorzitter — de heren Weber en
Longayroux zitting hebben, beiden
vertegenwoordigers van het Zand-
voortse bedrijfsleven.

Wanneer het overkoepelend or-
gaan meent, dat deze vertegenwoor-
diging bij ruime meerderheid, niet

leidt tot verhoging van het nuttig
effect van de stichting, hetgeen men
zo gaarne wil bereiken, dan heeft
naar de mening van het college, dit

bedrijfsleven binnenkort de ge-
legenheid, zich door andere perso-
nen te laten vertegenwoordigen,
daar alle leden van het algemeen
bestuur op 28 April a.s. periodiek
moeten aftreden.

B. & W. wijzen daarna op de
groei van de stichting in de loop
der jaren en geven daarvan ver-
schillende voorbeelden, o.a. het
gestadig toenemend aantal begun-
stigers, van 143 in het begin thans
490, en de steeds toenemende activi-

teit der stichting, w.o. verspreiding
van propaganda-materiaal en het in
circulatie brengen van een propa-
gandafilm. Een en ander was oor-
zaak, dat de raad tijdens de behan-
deling van de gemeentebegroting
voor 1955, het subsidie verhoogde
van ƒ7000,— op ƒ10.000,— , waaruit
kennelnk waardering voor het werk
van do stichting spiak.

Een naamsverandering mist vol-
gens B. & W. elke zin.

gingen in

ng Zandvoort?
i

Wat het splitsen in twee afdelin-

gen betreft, dit wordt door B. & W.
evenmin wenselijk geacht. Het zou
tot een gecompliceerde en oneffi-

ciënte uitvoering van de taak der
stichting leiden. In artikel 2 van de
statuten wordt trouwens het pri-

maire doel, n.1. de bevordering van
het toerisme, (d.i. het vreemdelin-
genverkeer) terecht voorop gesteld.

" Wanneer het algemeen bestuur
het zou prefereren, naast de hui-
dige directeur een tweede directeur
in dienst te nemen, belast met de
zaken van het vreemdelingenver-
keer, dan zouden, de huidige sta-

tuten der stichting daartegen vol-
gens het college geen beletsel vor-
men, zodat daarvoor wijziging niet

noodzakelijk is. Een dergelijke ver-
garing van de personeelsformatie
zou echter alleen reeds om finan-
ciële redenen niet zijn toe te

juichen.

Het college besluit, met erop te

wijzen, dat indien het algemeen
bestuur (waarin het Zandvoortse
bedrijfsleven met een overgrote
meerderheid vertegenwoordigd is)

van oordeel zou zijn, dat de bevor-
dering van het vreemdelingen-
verkeer door stichting ..Touring
Zandvoort" onvoldoende wordt be-
hartigd, (hetgeen niet de indruk is

van het college) het de plicht van
dit bestuur is, om die maatregelen
te nemen, welke de zekerheid geven
dat aan dit belangrijke deel van de
taak der stichting méér aandacht
wordt besteed. ^ .^
Tenslotte zeggen B. & W., dat in

art. 22 van de statuten der stichting
is bepaald, dat aanvullingen of
wijzigingen der statuten, worden
aangebracht door het algemeen be-
stuur onder goedkeuring van de
gemeenteraad, welk besluit dan
weer goedkeuring van Gedeputeer-
de Staten, behoeft. In eerste instan-
tie moet dus het algemeen bestuur
oordelen en het zou in strijd zijn

met de beginselen van een. behoor-
lijk bestuur, indien de raad als

goedkeurende instantie een uit-
spraak zou doen welke van invloed
zou kunnen zijn op — en> zou kun-

De verkeersbrigadiertjes zijn ook
in Zandvoort één geheel geworden
met het straatbeeld. Met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en
uiterste voorzichtigheid zijn zij

iedere dag honderden kinderen be-
hulpzaam bij het oversteken van
de rijweg.
Hebt U, ouderen, zich wel eens

gerealiseerd welk een voorbeeld
van plichtsbetrachting U iedere dag
geboden wordt door kinderen van
de lagere school? Zij staan daar bij

mooi of slecht weer trouw op hun
post, kiezen het juiste ogenblik om
over te steken en hebben hun ge-
hele aandacht bij de hun opgedra-
gen taak. Zij zijn een voorbeeld!
Maar is U dat ook voor de jeugd?

Voor Uw kinderen of die van Uw
buurman?

Is het voor U zo bezwaarlijk over
te steken bij de officiële oversteek-
plaatsen? Er is op die gevaarlijke
samenbrenging van drukke verkeers-
wegen inderdaad een kortere weg.
Dit denkt U, ja. Niet altijd is in
het verkeer de kortste weg, de
rechte lijn tussen twee punten. Het
is een cmweq via Maria-stichting
of Grote Gastluus

De „klaar-overs" zullen U zéér
dankbaar zijn indien zij U mogen
vergezellen bij hei oversteken van
de straat. U stimuleert hierdoor
hun verantwoordelijkheidsgevoel en
IJ bent de jeugd ten voorbeeld.

nen worden gezien' aïs esn. beper-
king van de vrije meningsvorm van
dit bestuur. Niettegenstaande het
feit, dat het voorstel van het „over-
koepelend orgaan" dus op formele
gronden reeds is te ontraden,
menen B. & W. tóch, hun standpunt
niet tot formele overwegingen te
moeten beperken, daar men dit —
zij het ten onrechte — zou kunnen
zien als een onhoffelijkheid ten
opzichte van de adressant.

Het college stelt daarom de raad
voor, het „overkoepelend orgaan"
in de geest van hun zienswijze te
berichten.

Concert in theater Monopole
Het Noordhollands Philharmonisch
orkest onder Toon Verhey heeft
Maandagavond in theater Monopole
geconcerteerd en opnieuw werd het,

evenals vorig jaar een muzikale ge-
beurtenis van de eerste orde.
De heer Wijnbeek, wnd. voorzit-

ter van stichting „'t Helm", onder
welker auspiciën het concert tot

stand kwam, bracht in zijn wel-
komstwoord dank aan het ge-
meentebestuur van Zandvoort voor
de betoonde medewerking en deelde
mede, dat door plotselinge ziekte
de soliste Nelly Boerée, verhinderd
was op te treden in het concert voor
trompet en orkest van Haydn, welk
concert thans door Fred Hausdorier
zou worden gespeeld.

Verhey opende daarna het con-
cert met Mozart's Symphonie in g
mol, de rnineur-symphonie, door
haar fel met elkaar contrasterende
delen van speelse vrolijkheid en
melancholische somberheid een
werk, dat voortdurend\ boeit; een
geniaal symphonisch werk van
hoge muzikale waarde, omgeven
door een waas van mysterie, dat
een wonderschone verklanking
kreeg.

Fred Hausdorfer toonde zich in

het bovengenoemd trompotconcert
van Haydn een solist van buiten-
gewoon formaat. Prachtig van toon
en met een kostelijke begeleiding
van het orkest werd het geheel een
weelde van klanken, waaruit een
welhaast kinderlijke blijdschap
sprak.
Belangwekkend was het concert

zeker óók na de pauze. Allereerst
Roussel's „Le festin de 1'araigneo",
(het feestmaal van de spin). Het
orkest speelde de geniale compositie
met grote virtuositeit. Verhey liet

er een kleur en beweging in bren-
gen, die tot grote bewondering
leidde.
Besloten werd met Debussy's

„Prelude a 1' après midi d'un fauno"
waarin door cle fluittist, de heer
Marius Ruysink, opmerkelijk fraai

solowerk werd gebracht. Een
weelde van klanken, teer en broos
als in tere pasteltinten gehuld,
werd het een wonderschone afslui-
ting van een avond van hoog muzi-
kaal genieten.
Het was slechts te betreuren, dat

de lage zaal van theater Monopole
weinig accoustische aantrekkelijk-
heden biedt. Het orkest, samenge-
perst op het te kleine toneel, kan
vandaar de straling der klanken
onmogelijk in de zaal brengen, een
straling die thans bleef kleven aan
de toneel-gordijnen en hangen
bleef tegen het plafond. Opnieuw
heeft dit concert het probleem van
de noodzaak van een goede concert-
zaal in Zandvoort aan do orde ge-
steld. Dat de zaal niet geheel was
uitverkocht, hoewel de onkomst be-
vredigend was, getuigde tenslotte
niet voor de muzikaliteit van Zand-
voorts inwoners. We hadden zeker
een tot de laatste plaats bezette
zaal verwacht.
Onder de aanwezigen merkten

wij o.ra. op Zandvoorts burgemees-
ter met echtgenote, de wethouder
van publieke werken, de gemeente-
secretaris en zéér vele raadsleden.
Opnieuw heeft stichting „'t Helm"

met deze muzikale gebeurtenis van
de eerste orde, velen aan zich ver-
plicht. Het werd een avond, die on-
getwijfeld allen tot een op geregelde
lijden weerkerend evenement blij-

ven wensen. K.

Revanche b!>jar5«wedsirs]d
Gromingers-Zandvoorï
De revanchewedstrijd om het

definitieve bezit van de -Zandvoorts
Nieuwsblad-beker" tussen de bil-
jartvereniging „Poeli Flip" uit Gro-
ningen en de biljartclub „Ons ge-
noegen" te Zandvoort zal worden
gespeeld op Zaterdag 26 Februari
in hctel Keur, Zeestraat, nadat de
eerste ontmoeting op 15 Januari in
Groningen plaats vond. Tevens zal
in deze ontmoeting worden beslist,
welke club dit jaar beslag legt op
de wisselbeker, door een brouwerij
beschikbaar gesteld. De eerste ont-
moeting eindigde in een overwin-
ning voor de Zandvoorters, die
ruim 100 punten méér verzamelden.
Na afloop van de wedstrijd wordt
de „G runningers" in hotel Bouwes
nog een réunie aangeboden. Aan
Zandvoorts burgemeester zal wor-
den verzocht, de afstoot voor de
wedstrijd te willen verrichten.

Reddingspost «Piet Oud»
wordt verplaatst
De Zuidelijke reddingspost van de

Zandv. Reddingsbrigade, genaamd
„Piet Oud", welke wasi gebouwd op
hel dak van een grote bunker in
de duinreep van het Zuidelijk
strandgedeelte, zal moeten ver-
dwijnen, daar deze bunker een
dezer dagen zal worden opgeblazen
en gesloopt.
De reddingsbrigade zal thans de

pest afbreken en deze herbouwen
aan de Zuidelijke strandafgang
wederom in de duinreep tegenover
de Jan van Galenstraat.

Honkbal in Zandvoort
Het bestuur van de honkbal-afde-
ling van Zandvoortmeeuwcn heeft

de honkbal-liefhebbers opgeroepen,
deel te nemen aan een bespreking,

welke Donderdag 17 Februari in

„Ons Huis" zal worden gehouden.
Tijdens deze vergadering zal door
hen, die actief aan deze zomersport
willen deelnemen, beslist moeten
worden, of het komend seizoen in

Zandvoort al dan nicl zal worden
gespeeld.

KORT DAG!
Het staat thans vast dat de
vervanging van de tramlijn

Amsterdam - Zandvoort door
een autobusdienst in twee
etappes zal geschieden: in

Octobcr van dit jaar het ge-
deelte Haarlem-Zandvoort en
op 1 Maart 1950 het gedeelte
Haarlem-Amsterdam.
Voorlopig ligt het in de be-
doeling de bussen in Haarlem
de volgende route ie laten
rijden : Amsterdamsevaart,
Naglzaamstr., Nagtzaamplein,
Kruistochtslraat, Slachthuis-
straat, Schalkwijkerweg, Bui-
ienvustbrug, Rustenburger-
laan. Baan, Houtplein, Tem-
pehcrsslraat, Emmastr., Em-
mabrug, Leidsevaart, Zandv.
laan.
Nagegaan wordt o] de Tem-
peho sstraat geschikt is als

autobusslation u( dal daar-
voor naar een andere plaats
moet worden gezocht.
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Dichters onder elkaar

,,Hê . . . waar zijn je meubels?!"

„M'ti meubels? O, die zijn naar de

lommerd. Alleen mijn Draadomroep -

daar doe ik geen afstand van, want

zolang ik die nog heb, is het hier

best uit te houden. De hele dag heb ik

de mooiste uitzendingen storingvrij en

voor een prikje in huis. En een ge-

luid . . . om lyrisch van te worden !"

Ja, het geluid van Draadomroep
is een genot voor ieder oor, zó
helder en natuurlijk. En geen

wonder, want zowel de beide

Hilversumse als practisch alle

buitenlandse uitzendingen (in het

3e en 4e programma) bereiken

de luidspreker via de speciale,

beschermde muzieklijnen van
PTT*. Neem ook een aansluiting

en

U hoort het fijnste het best!

*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net woonc.

geaft sloringvrSje studioklanlc

GRiEPt -* «« +
Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 et.

Voor complete

BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle soorten Baby wol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2030

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. E. Zijlstra te Aerdenhout.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. Offe-
ringa, em. pred. Scheveningen.

n.m. 7 uur, Nieuwe consistorie:
Prof. Dr. M. J. A. de Vrijer.

Avondsamenkomst,
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel

Spr. de heer M. Faber.

NED. PROTESTANTEN BOND
Aid. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. Noorman, van Zaandam.

7 uur: Jongerendienst. Jeugddag.
Ds. J. Heidinga, van Haarlem.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. do heer
M. C. Draijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de weck H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7.30 Lol.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltestraat 1S - Tolel. 3403

LEDERWAREN
BAKELS Sinds 1074.

Ailéértverkoop voor Zandvoort:

R.K.Toneelver »

brengt op

Dinsdag 1 5 en Donderdag 1 7 SFebr.

des avonds 8 uur in

THEATER MONOPOLE
een opvoering van de daverende revuette:

•u' « »

50 medewex'kendenü!

Cikest o.l.v. HERMAN HALEWIJN.

Voorverkoop: J. Heiligers, Bentveld. Sigaren-
magazijn „'t Vosje", Kleine Krocht, Zandvoort,
en voor zever voorradig op de dag van uit-

voering des avonds aan de zaal.

PRIJZEN DER PLAATSEN ƒ1,75 (b.i.).

Plaatsbespreken aan de cassa van Monopole
op 15 en 17 Februari van 11-12 uur.

Geweldige weekend-reclame

Slagerij LA ViAfTOE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Rcsbief en Lende 500 gr. ƒ2,20; p. kg. ƒ4,

—

MAGERE LAPPEN ... .500 gr. ƒ1,90; p. kg. ƒ3.75
SCHOUDERCARBCNADE 500 gr. ƒ1,65
Varkensfricandeau 500 gr. ƒ2,20 ; p. kg. ƒ4,

—

100 gr. HAM 48 et. 100 gr. PEKELVLEES 48 et.

250 gr. ZANDV. GEK. WORST 73 et.

250 gr. LEVERWORST y 45 et.

GEHAKT h.o.h X". ^f.j.. 500 gr. ƒ1,50

of t
'

500 gr. Gehakt h.o.h. m. 1 pakje Margarine ƒ1,60

A.s. WOENSDAG en DONDERDAG: EXTRA
GEHAKT-RECLAME v. f1,50 voor f1,20 500 gr.

DE VROEGE PRACHT VAN HET VOORJAAR
brengt U in Uw woning met

Voorjaarsbloemen
Elke dag opnieuw geniet U ervan! £" <

U vindt ze in vele soorten en variaties bij

:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook. Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen!

GEVRAAGD:
Op klein handelskantoor te Amsterdam (Dam-
rak) voor spoedige in dienst treding

, e

Typïste-facturiste'*'

'

Prettige werkkring. Br. no. 37-18 bur. v.d. blad.

STENCYLWERK - TYPEWERK - EINDWERK
F. M. VAN OEURSEN

SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

H.H. Automobilisten

Vanaf 1 APRIL a.s. bent U straf-

baar als Uw KOPLICHTEN niet

voorzien zijn van het RIJKSKEUR-
STEMPEL.

Cp WOENSDAG 16 FEBRUARI
van 9 tot 13 UUR kunt U bij ons

Uw lampen van dit stempel laten

voorzien.

Automobielbedrijf

P.

Puzzferit m.c. «Zandvoort»
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert haar eerste puzzlerit in dit
jaar op Zondag 13 Februari. Deze
rit is uitgezet over een traject van
70 km. over uitsluitend goede we-
gen. Deelname staat open zowel
voor auto's als motoren. De gemid-
delde snelheid bedraagt voor alle

deelnemers 36 km. per uur. De
start vindt plaats van 1 uur af bij

het clubhuis paviljoen „De Viiver-
hut". Inschrijving geschiedt in het
clubhuis van 12 uur af. Deze rit telt

mee vcor het clubkampioenschap '55

alsmede voor de ,.niet-leden-bekev
1955''. Een uitgebreide collectie
fraaie prijzen is voor deze eerste
rit in het nieuwe jaar beschikbaar
gesteld.

U wordt beooroee

Uw schoenen

Neem daarom

SCHOENEN van

W
/' *

<P.

GROTE KROCHT
Steeds apart en chic!

Eleetrisehe
asrna®tiirs@ s

Weet U wat een genot het is een electr. WAS-
MACHINE te bezitten? Geen vermoeiende
wasdag meer, maar een wasdag waar U met
pleizier naar uitkijkt. Wij hebben ze in voor-
raad in diverse prijzen en merken.

BICO - ERRES - A.E.G. - RUTON" - HOOVER
EDIJ WASMACHINES
Reeds vanaf ƒ179,— of

1 x ƒ19,— en 18 maanden a ƒ10,60

Ook voor verhuur van wasmachines.

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

TELER 2658

Hartevelt



<#? __ BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

IjPpD Glaswerk, porcelein, bestekken,
/«©' w

talels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

>fü

Begrafenisonderneming

SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

De commissie voor Buish. en Ce-
zinsvoorlichting (Vrouwen contact-
commissie) organiseert in samen-
werking met het Gern. Gasbedrijf
een

t<P
in gebouw TOLWEG 10, door Mej.
A. Frenie, lerares Gem. Energie-
bedrijf te Haarlem.
Te beginnen MAANDAG 14 Febr.
n.m. 8 uur en vervolgens de drie
daarop volgende Maandagavonden.

TOEGANG GRATIS.
Kinderen ben^l4 jr. geen toegang.

JUIST NU, tegen het voorjaar
extra weerstand door
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KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

sfffMmvs*
WONINGRUIL

Amsterdam-Zandvoort
Aangeb.: Vrij benedenhuis
bev. 5 kamers, badk.. gr.

tuin, schuur enz., goede
stand. Watergraafsmeer.
Gevr.: Vrij buis Zandvoort
minst. 4 kamers, bad- of

douchecel, of modernei vrij

etage. Br. no. 37-16 bureau
v.d. blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Mevr. Citroen, Haarl.str.
90. VRAAGT v. 2 ochten-
den p.w. een helder meisje

KOOPJE: Zo goed als
nieuw DAMESRIJWIEL.
Br. onder no. 120. boekh.
Van Petegem, Kerkstr. 28.

Electr. NAAIMACHINES"
TE HUUR. ƒ5— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GEVR.: CHEF BANKETB.
Ie of 2e bediende. Loon
C.A.O. Ie klas. Jaarbetr.
Br. no. 37-15 bur. v.d. blad

WAAROM zullen wij nog
adverteren! Iedereen weet
hel dat ZANDV. FEEST-
HUIS de grootste sorte-
ring heeft voor bruiloften
en partijen! Fa. HAFRA,
Herenstraat 3 - Tel. 2192

HULP INJ5E HUISHOU-
DING 'gevfaagfl. Mevrouw
Eickholt, Brederodestr. 75.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.

Haarlem.

VERMIST £.*
KLEINE HOND, bruin m.
zwart dek. Reu (Welsh
Terriër). Vier weken ge-
leden weggelopen. Belo-
ning voor degene, die hem
terugbezorgt of aanwijzin-
gen geeft, welke tot op-
sporing leiden. Vuijk, Lage
Duin en Daalseweg 27,

Bloemendaal, Tel. K 2500-
24206

Belangrijke f .-

Voetbalwedstrijd
"*"

T.Z.B. 1 - GEEL WIT! 1

op het Kennemer Sport-
park. Zondag 2.30 uur.
Entree 25, Kinderen 10 et.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte

'.CO en gebakken mosselen.

Moderne inrichting voor

^Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Extra reclame f^
Siagerij Burger

(ROSBIEF
1STAARTSTUK h750 givjLEIroE rt/.,7Ö
(ENTRECÓTE

Heel lekkere ICalfs-

lappen f 1,60 500 gr.
WEEKEND-RECLAME: jCQ rf
100 gr. Ham en 100 gtv Gek. Worst \

«J^ V* l

A.s. Woensdag en Donderdag;

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork i 0,49,

Gebrs. BURGER's SL&GEmJEM
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

-7
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Op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1955 om
half drie zullen in HOTEL KEUR, Zee-
straat, verschillende filmstroken geprojec-
teerd worden. Speciaal bedoeld voor
onderwijs, godsdienstonderricht, algemeen
belang, jeugd enz. Belanghebbenden in
Zandvoort zijn kaarten toegezonden.

Een beperkt aantal introducties alsnog verkrijg-
baar bij: Filmstrookonderneming F I P RO N,
Dr. Smitstraat 8, Zandvoort, Telef. 2851.

Geen toegang voor kinderen!

~\

010
met

Amerikaanse kleurenfilms
op:

Woensdag 16 en Donderdag 17 Februari

te Haarlem Gem. Concert Gebouw.

Vrijdag 18 Februari

te Zandvoort Gebouw Zomerlust.

aanvangstijden 's middags 2.30 uur, 's avonds 8 uur.

Toegang geheel gratis en uitsluitend voor dames.

Tijdens de pauze stelt Mevrouw Peters-Smit,
corset-specialiste met 20-jarige ervaring, zich

gaarne beschikbaar voor het geven van persoon-

lijke adviezen.

A- V,

- fPj

Voor Haarlems
#*;<,

"jf "JÜ.Sf <s*

toegangsbewijzen verkrijgbaar bij Wala-Corsetterie Peters-Smit, GrSteïïoutstr. 110.

Telefonisch of schriftelijk bestelde kaarten worden franco toegezonden.

Over plaatsen, waarvoor kaarten zijn uitgegeven, doch welke 5 minuten vóór de
aanvang van de show niet zijn ingenomen, wordt beschikt.

Voor Zandvoort: behoeven geen plaatskaarten afgehaald te worden.

cl4^^W%coUëttêhie t.r fe'

-f

GROTE HOUTSTRAAT 110 - HAARLEM t.o. Cinema Palace

De handelaren
in brandstoffen

delen hierbij mede dat zij in verband met do
bepalingen van de Arbeidswet verplicht zijn

ZATERDAGS NA 12 UUR TE SLUITEN

Verzoeke daarom Uw eventuele

bestellingen
uiterlijk VRIJDAGAVOND op te geven

U moet toch werkelijk óók eens gaan letten
Op Drommel's grote keuze sigaretten.
Naast zijn sigaren in enorme sortering,
Leidt het kennen daarvan bij elk tot waardering.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Gevraagd: Juffrouw
voor Inlichtingendienst van TOURING ZAND-
VOORT (V.V.V.), bekend met. typen en moderne
talen. Sollicitaties schriftelijk aan Dir. Touring
Zandvoort, Raadhuisplein, Zandvoort.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zandv.meeuwen op de eerste plaats
Een flinke regenbui in de vroege

ochtenduren was j.1. Zondag oor-
zaak dat de thuiswedstrijden des
morgens geen doorgang konden
vinden. Beide velden waren door-
weekt en onbespeelbaar.
Des middags was het hoofdveld

echter weer opgedroogd, zodat de
wedstrijd van het Ie elftal tegen
Archipel gespeeld kon worden.
Zandvoortmeeuwen vertoonde in

deze ontmoeting niet zijn beste spel.

Niettemin kan de 3-1 overwinning
verdiend worden genoemd. Daar de
leider der afdeling, BI. Zwart, tegen
L.F.C, gelijk sneelde, is Zandvoort-
meeuwen aan de top van de rang-
lijst gekomen met 22 punten uit 15

ontmoetingen.
In de uitwedstrijd tegen H.F.C. 6

le"de Zandv.meeuwen 5 beslag op
beide punten door een 3-1 over-
winning. De overige wedstrijden
werden Zondag afgelast.

Het ie Zaterdagmiddagelftal moest
thuis tegen Kromhout met een ge-

lijk spel genoegen nemen. De eind-

stand werd. 1-1.

De resultaten van Zaterdag waren:
Zandv.meeuwen I-Kromhout 1-1

Zandvoortm. 2-V.V.S.V. 1 0-4

S.I.Z.O. 5-Zandv.meeuwen 3 6-4

V.S.V. a-Zandv.m. adsp. a 7-0

V.S.V. d-Zandv.m. adsp. b 3-6

H.F.C. h-Zandv.m. adsp. c 1-4

Zandv .m. adsp. d-Hillegom c 1-0

Programma voor a.s. Zondag:
B.E.C.-Zandv.m. 1 2,30 u.

Zandv .m.. 2-Haarlem 3a 2,30 u.

Beverwijk 3-Zandv.m. 3 2,30 u.

Stormvogels 6-Zandv.m. 4 2,30 u.

Zandv.m. 5-E.D.O. 6 9,45 u.

Zandv.m. 6-E.D.O. 7 9,45 u.

D.S.B. 4-Zandv.m. 7 9,45 u.

St'vcgels b-Zand.m. jun. a 2,30 u.

Haarlem c-Zandv.m. ]un. b 2.30 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
DESTO-Zandv.m. 1 3,45 u.

IJmuiden 4-Zandv.m. 2 3u.

S.V.J. 4-Zandv.m. 3 3u.

HF.C. a-Zandv.m. adsp. a 2.30 u.

H.F.C. d-Zandv.m. adsp. b_

Zandv.m. adsp. c-R.C.H. j

3,30 u.

3u.

R.K.S-V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag :

Kinheim 2-T.Z.B. 1 2-1

H.B.C. 5-T.Z.B. 2 uitgest.

T.Z.B. 3-S.V.Y. 4 2-2

T.Z.B. jun.-D.S.K. a 4-2

T.Z.B. adsp. b-Halfweg n.o.

Programma uoor a.s. Zondag:
T.Z.B. I-Geel Wit 1 2,30 u.

N.A.S. 3-T.Z.B. 2 12 u.

Bl'daal 7-T.Z.B. 3 12 u.

T.Z.B, jun.-v. Nispen a 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
T.Z.B. adsp. a-T.Y.B.B. b 3 u.

T.Z.E. adsp. b-Hfdd.Boys b 2u.

Damnieuws
Door de goede opkomst zijn er

afgelopen Woensdagavond een be-

hoorlijk aantal partijen voor de

competitie gespeeld en werden ver-

schillende afgebroken partijen uit-

gespeeld. Nieuwe leden zijn nog
steeds welkom en kunnen nog deel-

nemen aan de onderlinge compe-
titie.

Uitslage?i:
J. van Dijk-L. J. v. d. Werff 1-1

J. Schuiten-A. Hoekema 0-2

C. Draijer Jr.-L. Y. Vink 2-0

P. Versteege-C. Draijer Sr. afg.

G ter Wolbeek-W. de Goede 0-2

G. Keur-M. Weber Jr. 0-2

C. Draijer Sr.-L. J. v. d. Werff 1-1

J Schuiten- J. Termes 1-1

KJ.C. de Forens
Tot maandkampioen bij de klaver-

jasclub „de Forens" werden, ver-

klaard Mevr. Elzinga-de Vries,

Zeestraat 57 en de heer Henk Bos,

Gr. Krocht 27.

Oefening Staalt Spieren
Zowel de avond- als de middag-

les voor huisvrouwen, de z.g. blijf-

fit-lessen, blijven zich in de steeds

groeiende belangstelling verheu-
gen, zodat reeds overwogen wordt
een tweede middagles in te stellen.

Ook bij de heren heeft zich een

aantal gemeld, welke heren uit-

sluitend gymnastiek wensen te doen

om „fit" te blijven.

Teneinde op de daarvoor in aan-
merking komende lessen heb turn-

peil nog meer te kunnen opvoeren,

heeft leider Jagerman assistentie

gekregen van de heer Pluyster.

Afd. Volleybal. In overleg met
de volleybalcommissie, besloot het
bestuur afzonderlijke lessen voor
de jeugd te geven. De Woensdag-
avond van 7-9 uur zal hiervoor
worden gebruikt. Men kan zich aan-
melden bij het secretariaat: Bre-
derodestraat 122.

Afd. Handbal. De uitslagen van
de Zaterdag j.1. gespeelde jeugd-
zaalhandbalwedstrijden luiden:
Jongens: Rapiditas-O.S.S. 12-7.

Meisjes: O.S.S. 1-O.S.S. 2 6-4.

Voor Zaterdag a.s. zijn vast-
steld: Meisjes: Rapiditas - O.S.S.

3,30 uur. O.S.S. 2-Blinkert 2 3,55 u.

De jongens zijn vrij.

KJ.C. Noord
Donderdag 3 Febr. hield K.J.C.

Noord haar kaartavond om het
maandkampioenschap. lc werd R.
Roest 5652 p.; 2e H. Paap 5416 p.;

3e A. Drommel 5238 p.; 4e H.Wiers-
ma 5024 p.

H.H. leden kom geregeld, denk
om het tournooi.

Heden geopend:
de handel in UURWERKEN
en Reparatie-inrichting van

L H. C VAN EIJK
HALTESTRAAT 39.

fa

wegens reorganisatie van bedrijf,,

waarin voorkomen bankstel, riet-
salon am.. Persen-vloerkleden, wor-
telnoten bureautje en commode,
mooie schilderstukken, moderne
slaapkamer enz. Tevens gebruikte
goederen, waaronder wegens sterf-
geval. Veiling zal gehouden worden
23 FEBRUARI. Nadere mededeling
volgende week.

Veilingmeester

rïtiker
TELEF. 2164

RIJWIELEN
is enorm.

RUDGE - FONGERS
LOCOMOTIEF
óók in sport-uitvoering.

Eventueel óók op gemakke-
lijke betalingsvoorwaarden.

De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

u

.

m. BOS S ZONEN
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binn.eniu.I55b, Heemstede, Tel.39872

heeft vanaf heden weer gezoute
snijbonen, sperciebonen en andijvie
voorradig. Prima zuurkool en alle
soorten Diepvriesgroenten en fruit.

Neemt eens proef met Diepvries en
ook U zult zeggen: Ja, dat is nu
net wat ik zoek met de kou, klaar
in een wip en precies vers!
Tevens diverse soorten groenten
panklaar, o.a. rode, gele, groene en
boerekool, harde spruitjes, winter-
peen, uien (voor de hutspot) en onze
bekende soepgroente, welke pieter-
selie, selderij, prei, worteltjes,
bloemkool enz. bevat. 6 soorten
aardappelen v.a.10 kg.ƒ1,35. U belt en
wij bezorgen zonder prijsverhoging.

REKEN EN OORDEEL:
BOS BRENGT VOORDEEL!

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

<9

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobyletfe,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

2

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AO<\| Prinsessewag 15
. E3VJL. Telef. 2066

Bakkerij v. Siaveren
ZEESTRAAT 48 - TEL, 2684

Deze week als extra reclame
(alléén Zaterdag):

250 gr. Victoria's 70 et
Een heerlijk koekje!

&

1--



15e Jaargang No. 38 ..TREKT U NIET AEN W/AT YEDER SECftT _ MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 18 Februari 1955

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort
Abonnementsprijs ƒ4,—, franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout.

Langs de Vloedlijn

God bezoekt ons dikwijls,

maar meestal zijn wij niet

Joseph Roux.

Ons circuit

Er is — bij alle rumoer rondom
stichting Touring Zandvoort van de
laatste tijd — één ding, dat mij
verontrust, wanneer men beweert,
dat het V.V.V.-werk de belang-
rijkste taak is, die voor stichting
Touring is weggelegd. Ik zal de
laatste zijn, die dat zal ontkennen,
xuant inderdaad moet de bevorde-
ring van het V.V.V.-werk de be-
langrijkste affaire zijn, waarmede
de stichting zich bezighoudt, Zand-
voort kan er slechts wél bij varen
en het is geen wonder, dat het
Zandvoortse bedrijfsleven daar
steeds opnieuw op hamert. Het kan
geen kwaad, laat men maar
hameren, het zal de gedachte leven-
dig houden aan dit belangrijke
onderdeel van het Touring-werk.
Men raakt daarvan — gelukkig —
steeds meer doordrongen.
Maar ik ben zo bang dat bij dil

alles ons circuit naar het tweede
plan verhuist, juist in een tijd, dat
volledige concentratie daarop méér
dan ooit geboden is. In gesprekken
over Touring hoor ik niets of al-
thans héél weinig over ons circuit,
in geschriften over dit onderwerp
lees ik er evenmin véél van. Het
mag toch niet zó worden, dat de
belangstelling voor ons circuit gaat
verflauwen, of dat men het belang
uoor Zanduoort «iet meer of althans
minder zou gaan zien. Het is nog
altijd zó, dat onze racebaan een
machtig propaganda-object betekent
voor onze badplaats, nationaal en
internationaal. De grote betekenis
daarvan behoeft hier zeker nog niet
eens in details te worden vermeld.
En juist thans, nu ook elders in ons
land wordt gewerkt aan vervol-
making otm bestaande en voor-
bereiding van te stichten circuits,
vraagt ons Zandvoortse circuit
méér dan ooit de aandacht. Zolang
de situatie zó is, dat men op dit
gebied het monopolie bezit in ons
land, is het een koud kunstje, de
belangstelling gaande te houden.
Er kan ons immers niets gebeuren,
men kan tóch nergens anders heen.
Maar anders wordt de zaak, wan-
neer elders op dit gebied iets gaande
is en ik denk thans aan Assen, dat
zijn circuit gaat vervolmaken en
Arnhem, waar ernstige plannen
voor circuit-stichting in voorbe-
reiding zijn. Zo ooit dan geldt tJians
in dit verband wel: „Zandvoort, let
op Uw zaak!"
Het gaat er nu maar om, de

belangstelling voor ons circuit
levendig te houden door steeds
verdere vervolmaking. Ik houd mijn
hart er wel eens voor vast, dat
dit onderwerp te weinig aandacht
zou hébben. Immers, deze belang-
stelling kunnen we slechts gaande
houden, wanneer steeds opnieuw
wordt gewerkt aan verdere ver-
volmaking. Tenslotte zullen de
wedstrijd-organiserende verenigin-
gen gaan naar DIE baan, welke de
beste accomodatie biedt. Ze komen
heus niet naar Zandvoort, omdat
ze aan onze gemeente zo verknocht
zijn. De tijd -uan zelfgenoegzaam-
heid en rust, omdat Zandvoort de
enige plaats is in Nederland, die
een wedstrijdcircuit bezit, is voor-
bij. We zullen moeten gaan con-
curreren en concurrentie betekent
een verhoging van de waakzaam-
heid en nauuilettend toezien op toat
de concurrent doet. Zij, die belast
ziin met de exploitatie van ons
circuit zullen goed doen eraan te

denken, dat er méér benzine-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
'k Ben 't nou zadder,

't Wordt hoe langer hoe gladder

Seizoen-voorbereiding

Geen verkeersongeluk,
demonstratie met het

geen verdrinkingsongeval,
nieuwe zuurstof-apparaat,

maar
tijdens

een
een

politie E.H.B.O.-cursus in het Zandvoortse politiebureau. Onze
Zandvoortse politie wil paraat zijn voor het komende seizoen.

Dr. Mollerus hield lezing
voor Zandv. Handelsvereniging

Een vrij groot aantal belangstel-
lenden was Woensdagavond in
hotel Keur aanwezig om te luiste-
ren naar Jhr. Dr. J. C. Mollerus,
secretaris van de Haarlemse kamer
van koophandel, die op uitnodiging
van de Zandvoortse Handelsver-
eniging sprak over een drietal
onderwerpen, die voor Zandvoort
een bijzonder actuele zijde hadden,
n.1. de kwestie der vestigings-
vergunningen; het werk van het
Kennemer financieringsinstituut en
het V.V.V.-werk.
Spreker werd ingeleid door de

voorzitter van de Handelsvereni-
ging, de heer M. Weber, die het
belang van een goed functionerende
V.V.V. mede in verband met de
steeds toenemende vestiging van
winkelbedrijven in Zandvoort in
een klemmend betoog uiteenzette.
Opnieuw slaagde Jhr. Mollerus

erin ogenschijnlijk droge stof dool-

prettige, dikwijls zéér humoris-
tische verhaaltrant tot een boeiend
en levendig geheel te maken, zodat
een elk tot het einde toe geboeid
bleef.

Wat de vestigingsvergunningen
betreft, merkte spreker op, dat het
probleem niet nieuw is, doch reeds
ontstond in de dertiger jaren, toen
het sterftecijfer en óók het ge-
boortecijfer van de middenstands-
bedrijven zéér hoog was. Het
groeide uit tot een kapitaalsverspil-
ling, die niet meer verantwoord
was en tot gevolg had, dat naar
aanleiding van het werk van de
Centrale Middenstandsbonden de
„vestigingswet kleinbedrijf" tot

stand kwam.
Deze wet stelde aan de aanvra-

gers voor vestiging van een mid-
denstandsbedrijf drie eisen, n.1. die
van vakbekwaamheid, handelsken-

maatschappijen zijn in ons land,
dan degene, die tot nu toe slechts
bij deze exploitatie betrokken werd,
een monopolie heeft voordelen,
maar óók nadelen en die komen nu
om de hoek gluren in steeds groter
vorm. Het wedstrijdprogramma
voor dit jaar ziet er niet kwaad uit,

wanneer alles doorgaat is het zeker
belangrijk en druk te noemen,
vooral in het vóórseizoen. Het werd
intussen reeds weer uitgebreid met
een Sterrendag van de R.A.C.west
op IS Mei; een gecombineerde
sportwagen- en junioreiirace op 7

Augustus door KNAC en KNMV,
en een „Motorcross Zandvoort" door
de motorclub „Zandvoort" op 14
Augustus. In de „Associaiion Inter-
nationale des circuits Permanents"
waarin de directeur uan het Zand-
voortse circuit tot secretaris-gene-
raal werd benoemd, wordt het
Zandvoortse circuit met name ge-
teld. Ons circuit telt mee in de
wedstrijden om het wereldkam-
pioenschap autorijden. Op 19 Juni
a.s. zullen we wederom ervaren,
HOE belangrijk dat is, inderdaad,
voor dit jaar is er nog geen vuiltje
aan de lucht. Maar dit moet zo
blijven, óók, omdat Zandvoort naast
het V.V.V.-werk bij een exploitabel
blijvend circuit het allergrootste
belang heeft. Daarvoor te waken is

mede een taak van stichting Touring
Zandvoort. Nogmaals: Nu méér dan
óóit! Dit moge bij de besprekingen,
die aanstaande zijn in dagelijks en
bovenal in algemeen bestuur toch
zeker een punt zijn, loaaraan zéér
grote aandacht moet worden be-
steed. Tenslotte gaat het ook hier
om het welzijn uan Zandvoort en
ons circuit is een zéér kostbaar
bezit, dat als ce?i troetelkind be-
handeld dient te worden. K.

nis en credietwaardigheid. De be-
tekenis van elk dezer eisen werd
daarna door spreker uitvoerig uit-
eengezet. Nog steeds ziet Jhr. Mol-
lerus het als een grote leemte, dat
geen beroep op de aanvrage moge-
lijk is, wanneer deze wordt afge-
wezen, waarin echter de komende
nieuwe wet voorziet. Ook aan de
controle op de naleving van deze
wet ontbreekt volgens spreker nog
héél veel.

Bet behoefte-element als vierde
eis bij deze wet in te schakelen,
acht spreker persoonlijk niet juist,

omdat deze wet een volkomen
ander karakter heeft. Véél meer
moet dil in de toekomst tot de taak
van het gemeentebestuur behoren.
De nieuwe wet op de vestiging

van bedrijven, hoewel nog niet in
het staatsblad verschenen, is er al

en er wordt door de kamers van
koophandel óók reeds mee gewerkt.
De uitbreiding van het aantal
groepen, dat onder deze nieuwe

wet valt, is enorm, bovendien moe-
ten alle bezitters van een vergun-
ning, ingevolge deze nieuwe wet,
straks weer een nieuwe vergunning
hebben, hetgeen de controle aan-
zienlijk zal velgemakkelijken. Ver-
schillende details van de nieuwe
wel worden daarna tenslotte door
spreker nog belicht.

Over het Kennemer financxerings-
insWuut sprak Jhr. Mollerus enkele
maanden geleden in Zandvoort
iccds in een apaitc lering over dil

onderwerp. Opnieuw zette hij thans
voor de leden der Handelsvereni-
ging deze instelling cp duidelijke

wijze uiteen als een z.i. welhaast
onmisbaar instituut voor verkoper
en consument Lrj de ciedict-ver-
icning. die cp deze wijze weinig of

geen lisico meebrengt.

Wat het V.V.V.-werk betreft,

wenste spreker zich uitsluitend te

bepalen tot zijn persoonlijke visie

op deze zaak, gegrond op eigen

ervaringen als bestuurslid, voor-
zitter en vice-voorzitter van de
V.V.V. te Haarlem.

Wat „Haarlems Bloei" betreft,

was Jhr. Mollerus van oordeel, dat
men nóóit een gelukkiger keuze
had kunnen doen dan wethouder
Geluk tot voorzitter te benoemen.
Ook in Haarlem laat het aantal
contribuanten nog véél te wensen
over, doch men beschikt- daar thans
— dank zij een overheid, die de
belangen van het V.V.V.-werk dui-
delijk ziet — over een subsidie van
ƒ40.000,— per jaar, terwijl extra
credieten kunnen worden aange-
vraagd voor bijzondere evenemen-
ten. Voor een goede en doelmatige
werkwijze is in de eerste plaats
nodig een directeur, die overal en
op elk terrein ter zake kundig is

en dat voorrecht bezit Haarlem in

de heer van Willige. Daarnaast
moet gezorgd worden voor een
100% honorering, opdat men óók
100% kan eisen en tevens dient- aan
het bureau grote aandacht te

worden besteed.

* ^r&ët^kleirï bepleit spieker mcér
samenwerking met de Gewestelijke
bond voor Zuid Kennemerland,, een
absolute noodzaak, omdat in dit

samengaan een grote kracht ligt

voor efficiënt weik, óók, ja speciaal
voor de Haarlemse randgemeenten

Een uitgebreide discussie, waarbij
speciale Zandvoortse aangelegen-
heden de aandacht vroegen, volgde
op de interessante causerie, die met
grote aandacht door de aanwezigen
werd gevolgd. K.

Touring Zandvoort
vraagt overnachtingsadressen bij komende voorjaarsdrukte

De directeur van stichting Touring
Zandvoort verzoekt ons het onder-
staande onverkort te willen op-
nemen:
„Reeds het vorige jaar werd in

April Zandvoort overstroomd met
vreemdelingen die alle beschikbare
hotel- en pensionruimte bezetten.
Door vele particulieren werd toen
met grote bereidwilligheid mede-
geholpen om allen onderdak te

brengen.
Voor dit voorjaar treft Touring

Zandvoort tijdig de nodige maat-
regelen om te zorgen dat allen die
komen, geholpen kunnen worden.
Touring Zandvoort is het enige
officiële, strikt neutrale adres waar
onze gasten kunnen rekenen op
•service, hulp en voorlichting.
Het zal duidelijk zijn dat de

overnachtingsadressen pas inge-
schakeld kunnen worden indien
alle hotel-, pension- en kamer-
verhuurbedrijven vol zijn. Doch dit

zal zeer zeker reeds midden April
liet geval kunnen zijn.

Touring Zandvoort richt daarom
een dringende oproep tot de bevol-
king van Zandvoort, aan het kan-
toor van T.Z. op te willen geven
over welke ruimte men beschikt:

a. aantal kamers;
b. van elke kamer het aantal

bedden;

c. al dan niet met verstrekking
van ontbijt;

d. prijs per persoon per nacht
met- of zonder ontbijt;

e. nauwkeurig adres en eventueel
telefoonnummer.

Deze gegevens worden
vertrouwelijk behandeld.

Als prijs kan ongeveer
aangehouden:
Eenvoudige kamer ,/'4,-

Middelklasse kamer ƒ5,-

Kamer in villa o£ zeer
grote ruime woning ,/'6,-

Voor ontbijt kan ƒ1,00 extra in

rekening worden gebracht.

Als ontbijt moet thee of koffie

gegeven worden, met- ruim brood,
boler, wat jam, vlees of kaos. Een
ei kan extra berekend worden.

Op het kantoor van Touring
Zandvoort zijn formulieren ver-
krijgbaar.

strikt

worden

- p. pers.
- p. pers.

- p. pers.

Wie aan deze actie wil mede-
werken kan deze formulieren in-

vullen of op andere wijze gegevens
verstrekken. Hiervan worden lijs-

ten opgemaakt en zodra de be-
roepsadressen vol zijn treedt de
overnachtingsdienst in werking en
worden door officiële gidsen, ken-
baar aan de gele T.Z. armband, zo-
veel mogelijk gasten naar de hun
toegewezen adressen gebracht. Dit
systeem heeft in 1954 goed voldaan.
Het is thans aan do inwoners van
Zandvoort om te zorgen dat een
maximum aan gastvrijheid ge-
boden wordt aan onze gasten in

voorjaar en zomer.

Helpt U nu iedereen, onderdak Ie

brengen. Geeft Uw adres op en
zorgt daardoor vreemdelingen in

Zandvoort te houden die anders
elders gaan logeren. Zo helpen wij
elkaar èn. .. .Zandvoort!"

J. Th. Hugenholtz.
Directeur Touring Zandvoort.

Klaverjastournooien
Het eerste van de beide klaverjas-
tournooien, georganiseerd in .,Zo-

merlust" ter versteviging van het
Uniformfonds van de Zandvoortse
muziekkapel. Zaterdagavond ge-
houden, werd een grandioos succes.
Een groot aantal personen nam

aan de geanimeerde wedstrijden
deel, welke door Zandvoorts ge-
meentesecretaris, de heer W. M. B.
Bosman, met- een prettig woord
werden ingeleid.

A.s. Zaterdagavond wordt het
tournooi voortgezet en wederom
zijn de verwachtingen hoog gespan-
nen. Er kan nog voor worden inge-
tekend, óók nog vlak vóór de aan-
vang van de wedstrijden. Na afloop
zal dan tevens de uitslag van de
verloting worden beleend gemaakt.
Wij verwachten, dat de toeloop voor
deze tweede avond nog groter zal

zijn dan dei eerste maal, er behoett
niet aan Ie worden getwijfeld, dat
de totaal resultaten van dit twee-
daagse tournooi een groot succes

zullen opleveren. Wij hadden ook
niet anders verwacht-, want ten-

slotte; hel is voor onze populaire

Zandvoortse muziekkapel! Daarom
klaverjassers, allen Zaterdag 10

Februari aantreden in Zomerlust!

VIERING BEVRIJDINGSDAG
Hel ziel ernaar uit, dat de viering
van de bevrijdingsdag op Donder-
dag 5 Mei a.s. in Zandvoort- een
gebeurtenis zal worden, waarover
nog lang zal worden gesproken.
De voorbereidingen om een feest-
programma samen te stellen zijn in
volle gang en het enthousiasme bij

degenen, die deze taak moeten gaan
verwezenlijken, is veelbelovend.
Donderdag 10 Febr. kwam men voor

het eerst bij elkaar in de raadzaal
van het raadhuis, op uitnodiging
van de plaatselijke commissie
„1940-1945" die hiervoor een aantal
personen, uit alle lagen der bevol-
king had uitgenodigd. De heer G.
Talcs, voorzitter van genoemde
commissie, leidde deze bijeenkomst,
welke een uitermate prettig en
vlot verloop had.

Allereerst werd een comité
„Viering nationale bevrijding 1955"
gekozen. Hierin werden benoemd:
G. Tates, voorzitter; W.M.B. Bos-
man, secretaris; P. Brüne, 2e secre-
taris; C. Schouten, penningmeester
en F. Poots, 2e penningmeester.
Daarna werd een commissie voor

de financiën samengesteld en wel
als volgt: A. Molenaar, E. Oosten-
rijk, D. Petrovitch, F. Poots en
C. Schouten.

De Piopaganda-commissie kwam
er als volgt- uit te zien: J.G. Bisen-
berger, W. M. B. Bosman en C.
Kuyper.
Tenslotte werden de volgende

evenementen-commissies gekozen

:

Versieringen : J. H. Hermarij,
J. P. C. Longayroux, E. C. A. Nooy,
A. F. C. Slegers en D. Vader.
Muziek, zang, toneel en dans:

J. G. Bisenberger, J. G. Crabben-
dam, H. E. Dees, K. C. van der Mije
Pzn., J. Hamkema. en P. E. Schaap.

Wedstrijden en spelen: C. S. W.
Keur, A. Mabelis, Ds. J. v.d. Mije,
E. C. A. Nooy, J. A. B. van Pagée
en N. H. van Wijk.

Optochten : P. Douma, F. G. M.
van Essen, C. Kuyper, J. J. Paler-
noslre en S. C. S. Rijper.

Vuurwerk: W. Blok, J.Th. Hugen-
holtz en D. Petrovitch.

Uitvoerig werd reeds het samen
te stellen feestprogramma bespro-
ken, waarvoor verschillende sug-
gesties naar voren werden gebracht.
Wal de algemene eisen van dit

programma betreft, zal het in elk
geval aan de volgende drie voor-
waarden moeten voldoen:

De ronde van Nederland
De vraag, of de eerste etappe

van de Ronde van Nederland.welke
op 23 April a.s. in Hotterdam start,

in Zandvoort zal eindigen, houdt
thans de gemoederen van velen in
onze gemeente bezig. Het in dit

nummer opgenomen ingezonden
artikel over deze affaire getuigt
daarvan in onomwonden taal. Het
is prettig, dit te mogen constateren,
want een wel zéér belangrijke ge-
beurtenis staal hiermede Zandvoort
te wachten. Wij -willen eerlijk be-
kennen, dat wij er héél erg warm
voor lopen, omdat wij de propa-
gandistische waarde voor onze bad-
plaats duidelijk zien. Dat de schrij-
ver van het „ingezonden" in dit

nummer, zich eveneens door dit

enthousiasme liet medeslepen, ver-
wondert ons helemaal niet. Wij
kunnen een dergelijke activiteit
slechts toejuichen.
Maar tóch is de schrijver nog iets

te vroeg, want de voorbereidingen
voor deze eerste eind-etappe in
Zandvoort zijn nog niet geheel en
al voltooid, al staat thans wel voor
90% vast, dat dil belangrijk gebeu-
ren in Zandvoort zal plaats hebben,
waarover wij in ons eerstvolgend
nummer in een uitvoerig artikel

nadere mededelingen zullen doen.
Wij hopen van harte, dat alge-

hele overeenstemming zal worden
bereikt, waaraan wij overigens niet

twijfelen en dan zal in ons volgend
nummer blijken, dat deze aankomst
van de renners nog véél interessan-

ter zal zijn, als menigeen zich maar
denken kan. Contact met de orga-

nisatoren hooft ons daarvan ten

volle overtuigd. En tenslotte hopen
wij dat het Zandvoortse bedrijfs-

leven zich niet alleen met woorden,
maar óók met de daad achter dil

wel zéér bijzondere on eervolle ge-

beuren zal scharen.

Circuit-restauratie

Het besluit van de gemeenteraad
van Zandvoort om bü hel- circuit

van Zandvoort (de Burgemeester
van Alphenweg) een restauratie te

bouwen, is door Gedeputeerde Sta-
ten van Noordholland goedgekeurd.
Burgemeester en wethouders heb-
ben dit werk opgedragen aan
„Multi-Prefab" te Amsterdam.
De restauratie zal op 5 Mei,

tijdens do autorennen die de Tul-
penrallyc besluiten, in exploitatie
zijn gebracht.

Ie: De gehele bevolking moet op
eingerlei wijze aan het feest kun-
nen deelnemen.

2e: Het programma mag niet tè
overladen zijn, gedachtig aan het
gezegde: „Niet het vele is goed, doch
het goede is veel!"

3e: Moet het zo mogelijk één aan-
eengesloten geheel vormen en geen
hiaten vertonen.
Wat de grote lijnen van het pro-

gramma betreft heeft men zich het
volgende als uitgangspunt gekozen:

's Morgens: een dag-opening, b.v.
met herauten te paard; een aubade
van de schoolkinderen en de jeugd-
organisaties vóór het raadhuis;
een optocht.

's Middags: Kinder- en volks-
spelen en sportwedstrijden.

's Avonds; Een lampion-optocht;
een feestconcert ; samenzang; volks-
dansen; een vuurwerk; een open-
luchtbal en een dagsluiting.

Verschillende andere suggesties
werden nog naar voren gebracht.
Het zou ons te vér voeren, hierop
nu reeds nader in te gaan. Boven-
dien zullen vele daarvan misschien
te verwezenlijken zijn, andere niet.
Daarover zal nog véél moeten wor-
den gesproken en beraadslaagd.
Ook het- punt financiën zal nog véél
discussie vereisen, vóór een oplos-
sing voor dit moeilijke, — waar-
schijnlijk wel allermoeilijkste pro-
bietm — is gevonden. Zo mogelijk
elke week hopen wij- U van de vor-
deringen, die werden gemaakt bij

de voorbereiding, op de hoogte te
houden. Op Donderdag 3 Maart
komen afgevaardigden van de eve-
nementen-commissies wederom mei
het hoofdcomité in het- Raadhuis
bijeen, nadat elke commissie haar
plannen zal hebben vastgesteld.
Dan hopen wij het volledige feest-
programma te kunnen bekend
maken.
Wij zijn vól goede moed, want er

is enthousiasme en ernst bij allen
die tot taak hebben, Zandvoort op
deze dag op waardige wijze feest te
laten vieren, een feest, waarvan
ieder genieten kan. Slagen moet het
en slagen zal het! Het zal een mooi
en zinvol feest worden, omdat bij

deze feestviering zal moeten wor-
den bedacht, dat aan 5 Mei — Be-
vrijdingsdag — 4 Mei de herden-
king der gevallenen voorafgaat.
4 Mei en die 5 jaren van leed en
ellende, die nog steeds in onze her-
inneringen voortleven. Wat deze
jaren Zandvoort hebben gedaan,
daarvan hopen wij U binnenkort in
een' serie vervolg-artikelen even-
eens het een en ander te vertellen,
mede om daardoor óók de zin van
dit tiende bevrijdingsfeest ten volle
voor ons allen te doen leven. K.

Handen.
Zijl

HEEFT U OOK AFWAS-
HANDEN? Vergeet niet dat- de
moderne was- en. afwasmidde-
len niet alleen Uw wasgoed
en vaat grondig ontvetten
maar tevens Uw handen.
Verzorg daarom Uw rode,
droge en ruwe handen mei
een GOEDE handlotion of
handcrême (ook in staafvorm)
en maak ze- heerlijk zacht en
blank. Doe dit regelmatig en
U staat- versteld van het
snelle resultaat.
De „finishing-touch" van een
goede handverzorging is het
lakken van de nagels. Kies
hierbij wel zoveel mogelijk de
kleur van Uw lippenstift.
U vindt bij ons een grote
sortering nagellak en hand-
lotions, zowel in de goedkope
als duurdere merken.
Wij geven U gaarne deskundig
advies bij het bepalen van
Uw keuze.

Ünthoudééndiiu)

Uvin<nbij;..

Kerkstraat 23 - Telef. 2107



„Jij bent er ook

beroerd aan toe . . .
!"

„Hoe zo?"

„No«, met al die nieuwe fabrieken,

die ze hier in de buurt gebouwd

hebben. Je hebt natuurlijk ontzettend

veel last van storingen."

„Dat is al lueer verleden tijd. PTT
heeft daar een heel probaat middel

op: Draadomroep! Je laat gewoon

Draadomroep aansluiten op je radio-

toestel. Resultaat: Hilversum I en II

en een keuze uit de beste buitenlandse

programma's zonder één storing!"

Die telkens terugkerende hinder-

Iijke-.bijgeluiden, juist als U naar

Uw lievelingsprogramma luistert

- PTT sluit ze buiten met zijn

eigen beschermde toevoerlijnen*!

Met een Draadomroep-aansluiting

op Uw toestel heeft U geen last

meer van trams of fabrieken,

stofzuigers, strijkijzers of onweer
- U krijgt de échte, onverwrongen
studioklank. Word ook abonné en

U hoort het fijnste het best!

*Als U in hec gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-net woont.

geeft storlngvtije studioklank

Voor complete

BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING!

!

Alie soorten Baby wol

„De Wolbaa!"
Haltestraat 12a - Telef. 2090

Ledenvergadering Oranjever.
Slechts ruim twintig leden van

de méér dan 800 hadden gevolg
gegeven aan de tweede oproep van
het bestuur, de ledenvergadering
van de Oranjevereniging „Zand-
voort" welke op 3 Febr. in „Zomer-
lust" werd gehouden, bij te wonen,
nadat de eerste vergadering, daar
slechts 3 leden waren opgekomen,
moest worden uitgesteld. De voor-
zitter, de heer J. A. B .van Pagée,
deelde mede, wegens drukke werk-
zaamheden niet langer meer het
voorzitterschap der vereniging op
zich te kunnen nemen. In zijn

plaats werd gekozen het hoold van
de Karel Doormanschool, de heer
A. Mabelis Jr. Tot vice-voorzitter
werd benoemd Ds. J. van der Mij o,

terwijl het bestuur werd aangevuld
met de verkiezing van Mevrouw A.
Hennis-Dorreboom De rest der
bestuursfuncties bleet ongewijzigd,
n.1. de heer A. Slegers, secretaris,

de heer W. Blok, penningmeester,
en de heren A. Dorsman, P. Keur,
Mandors en Steggerda, leden.
Verschillende huishoudelijke za-

leen werden afgehandeld en nieuvif

te voeren propaganda besproken.
Het bestuur zal zéér binnenkort
bijeenkomen, om zich over dit alles

te beraden en tevens plannen voor
te bereiden voor de feestviering op
Koninginnedag, 30 April.

Elke land.
een brillanl

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Febr. berijdbaar

20 2,24 9,30 14,39 21,30 6,30-12,30

21 3,07 10,00 15,18 22,30 7,00-13,00

22 3,42 10,30 15,52 23,00 7,30-14,00

23 4,15 11,00 16,25 23,30 8.00-14,30
24 4,48 11,30 16,55 24,00 9,00-15,00
25 5,20 12,30 17,30 —,30 9,30-15,30
26 5,53 13,00 18,07 1,00 10,00-16,00

Samengesteld door P.u.d.Mije KCzn.

Dokiersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters

Zondag a.s.; Zr. J.B. Hoogonbosch,
Wllhelminaweg 19, telef. 230C.

SaiMRSSS ém^ ds gsmlL

BURGERLIJKE STAND
11-17 Februari 1955.

Geboren: Marianne, dochter van
C. van Bruinessen en B. C. v.Weele;
Hans Harm, zoon van G.Zeepvat en
J. A. W. Waagenaar.
Ondertrouwd: P. D. ïteyneke en

A. H. Bonimbie.
Getrouwd: J. Jongbloed en C. A.

Spoelder; J. J. Schelvis en A. M. M.
Bakkenhoven.
Overleden: W. Weber, oud 76 jr.,

wed. van V. Schaap.

Vrouwenwereldgebedsdag
Door Uwen donk'ren sluier heen,
Zoekt U mijn hart met zijn gebeên.

Vrouwen uit 128 landen zullen
Vrijdag 25 Februari a.s. zich vereni-
gen in gebed voor wereldvrede. Zij

belijden hiermee de menselijke on-
macht om in eigen kracht dit ideaal,
waarnaar de mensheid hunkert, te
verwerkelijken.
Het comité in Zandvoort, bestaan-

de uit vrouwen van alle kerkelijke
richtingen roept de vrouwen, die
van hetzelfde gevoelen zijn, op tot
een samenkomst in de Gereformeer-
de Kerk aan de Julianaweg alhier,
op Vrijdagavond 25 Februari, 8 uur.
De liturgie, die gelezen zal wor-

den, is geschreven door Mej. Jorga-
lina Lozada, een van de twee eerste
vrouwelijke predikanten in Argen-
tinië.

Het comité:

Mevr. M. C. van Fenema-Brantsma
Mevr. A. Blaauboer-Zwart
Mevr. F. M. H. Haan-Bückmann
Mejuffr. A. H. Jansen
Mevr. M. v. d. Mije- v. d. Zee
Mevr. S. Oldeman-Met
Mevr. C. W. Pater-de Vries
Mevr. M. A. van der Poll-Kornman
Mevr. T. H. de Ru-Offeringa
Mevr. G. J. de Ruiter-van Gelder
Mevr. M. C. Sterrenburg-v.d. Sande
Mevr. A. A. Wagtendonk-Gerritsen
Mevr. T. A. Wesselius-Bijenhof
Zuster S. M. de Wilde
Mevr. W. J. van Zeijl-van Eeke

üorscfen en Lippen
ruw?
Bevolkingsonderzoek
Degenen, die tot nu toe geen

oproep ontvangen hebben om voor
een nader onderzoek op de zitting

van het consultatiebureau te Haar-
lem te verschijnen, mogen aan-
nemen, dat bij het onlangs plaats
gehad hebbende bevolkingsonder-
zoek op de aanwezigheid van t.b.c.

geen afwijkingen werden gevonden,
welke niet van te voren reeds be-
kend waren.
Voorts kan worden medegedeeld,

dat blijkens een voorlopig rapport
van het bureau voor bevolkings-
onderzoek te Den Haag, in totaal

7982 personen aan het röntgenolo-
gisch onderzoek hebben deelge-
nomen.
Het resultaat van het eerste

onderzoek was, dat 7630 personen
geen afwijkingen van t.b.c.-aard
vertoonden en dat 352 personen
voor een verder onderzoek in aan-
merking kwamen in verband met
vermoedelijke afwijkingen, ondui-
delijke of mislukte foto's enz.
Van laatstgenoemd aantal bleken

tenslotte 242 personen geen afwij-
kingen van t.b.c.-aard te hebben,
terwijl 110 personen voor een nader
onderzoek naar het consultatie-
bureau moesten worden doorge-
zonden.

HOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)
GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Jaarvergadering contact-
commissie Reddings Brigades

Tijdens de te Leiden gehouden
jaarvergadering van de contact-
commissie der Reddings Brigades
werd de heer P. van der Mije,
hoofd van de kustwacht te Zand-
voort en hoofdbesturdcr van de
bond, wederom tot voorzitter her-
kozen. De heer E. J. Blankwater,
lid van de Zandvoortse reddings-
brigade, werd eveneens bij accla-
matie herbenoemd.

Nederl. Bijbelgenootschap

In de Gereformeerde kerk aan de
Julianaweg had Donderdagavond 3

Febr. een openbare vergadering
plaats van het Nederlands Bijbel-
genootschap, georganiseerd door de
afdeling Zandvoort, waarvoor de
belangstelling slechts matip was.
De avond werd geopend door Ds.

R. H. Oldeman met schriftlezing en
gebed, waarna Mevrouw To Dees-
Kion met orgelbegeleiding van de
heer Herman Dees op zéér fraaie
wijze een Agnus Deï van Mozart en
een aria uit één der Oratoria van
Handel ten gehore bracht. De zéér
gunstige plaats van de soliste op de
orgel-galerij bleek in deze kerk mei
zijn gunstige accoustiek bijzonder
in staat om deze prachtige zang ten
volle tot uitdrukking te brengen.

Ds. W. van Limburgh sprak
hierna over het onderwerp: „Ver-
antwoordelijkheid" on deed dit
naar aanleiding van een woord uit

Lukas: „Een ieder* wie veel gegeven
is, van die zal veel geëist worden;
een ieder wie veel is toevertrouwd,
van die zal veel gevraagd worden".

In een boeiend betoog stelde spr.
vast, dal niet het werk van het
Ned. Bijbelgenootschap deze avond
de aandacht vraagt, doch vóél moei-
de verantwoordelijkheid van de
Christen ton opzichte van dit werk,
waarvoor zéér velen zich nog on-
verschillig betonen en zich niet
bewust zijn van de verantwoorde-
lijkheid, hun door God opgelegd,
om óók dit werk uit te draeen,
waar dat maar mogelijk is. Volc
Christenen beseffen nog maar al te

weinig, hoeveel hun werd toever-
trouwd en hoe zij te woekeren heb-
ben met de talenten, die zij ont-
vingen.

Ds. van Limburg schetste daarna
hoe sinds het ontstaan van het
Bijbelgenootschap in 1804 dit werk
een enorme omvang kreeg. Sinds
dat jaar werden 600 millioen Bij-
bels verspreid in 1140 talen en dia-
lecten, waarvan ruim 10 millioen
door het Nederlands Bijbelgenoot-
schap dat in 1840 werd gesticht.
Nog steeds breidt dit werk zich uit
c;n daarom heeft elke Christen, ge-
dachtig aan het Goddelijk woord,
hierboven genoemd, de plicht, dit
prachtige werk zoveel dat in zijn
vermogen ligt, te steunen en te pro-
pageren.
Nadat de sopraan-soliste nog ge-

zongen had „Gebet" van Hugo Wolff
werd de openbare bijeenkomst be-
sloten met gebed en samenzang,
waarna een ledenvergadering van
de afdeling Zandvoort volgde.

Bevordering
B. & W. stellen de raadsleden

voor, de heer P. Herfst, thans ar-
beider bij de dienst publieke wer-
ken, te bevorderen met terugwer-
kende kracht van 1 Maart 1954 af
tot magazijnmeester bij deze dienst,
een bevordering, die thans moge-
lijk werd, omdat de betreffende
loongroep met deze functie zal
worden aangevuld.

Verbetering accomodatie
in tentenkamp

In het strandtentenkamp bevin-
den zich tot nu toe slechts 5 toiiet-

gebouwtjes, n.1. 3 voor de kampeer-
vereniging „K.V.A." en „Voor-
waarts" en slechts 2 voor „K.V.S."
en „Helios". Bij volle bezetting van
het kamp betekent dit, dat voor
eerstgenoemde verenigingen 1 toi-
let per 65 en voor de beide laatst-
genoemden 1 per 95 personen be-
schikbaar is. B. & W. achten dit

laatste uit een oogpunt van hy-
giëne absoluut onvoldoende en
stellen daarom de raad voor, één
toiletgebouwtje bij te bouwen
(kosten ƒ12.500,—) en dit tegen de
gebruikelijke vergoeding van ƒ200,-
per seizoen ter beschikking van de
kampeervereniging „Helios" te stel-

len.

Voorts stellen B. & W. voor, ten
gerieve van de kampeerders, die in
zee hebben gebaad, douches aan te
brengen bij de tapkranen in het
tentenkamp, waarmede een be-
langrijke verbetering der accomo-
datie wordt bereikt. De kosten hier-
van bedragen slechts ƒ700,—

.

Gelet op de uitkomsten, der ex-
ploitatie van het tentenkamp ach-
ten B. & W. deze uitgaven zeker
verantwoord en verzoeken de raad,
het daarvoor benodigde crediet van
ƒ13.200,— beschikbaar te stellen.

Damnieuws
De uitslagen van de onderlinge

competitie luiden als volgt:
J. Termes-S. Weber Sr. 1-1

M. Weber Jr.-L. Y. Vink 1-1

G. ter Wolbeek-J. Schuiten 1-1

W. de Goede-G. Keur 2-0

J. Hogendijk-P. Versteege 1-1

C. Draijer Jr.-J. v. Dijk 2-0

P. Versteege-L. Paap 1-1

L. J. v.d. Werff—C.Draiier jr.afg.

Schaaknieuws
De uitslagen voor de onderlinge

competitie (vorige week gespeeld)
luiden als volgt:

Aid. A: v.d. Brom-Kappelhof '/.-'/•

Hagen-de Jong V2- 1 /»

Termes-Kop 1-0

Afd. B: Coeverden-Heldering 1-0

C. Molenaar-Mühlenbruch 1/2-'/;

Slijkerman-Weber 0-1
van Duyn-van Keule 0-1

De uitslag van de afgebroken partij
van Duyn-Weber uit afd. B is 1-0
in het voordeel van de Hr. v. Duyn
geworden.

Viertallenwedstrijd
Zaterdagavond had in hotel Rem-

de jaarlijkse viertallenwedstrijd
plaats tussen de Zandv. bridgeclub
„Boekenrode" uit Heemstede, om
de door eerstgenoemde vereniging
beschikbaar gestelde wisselbeker.
Tien viertallen namen aan deze
wedstrijd deel, welke tenslotte
door Zandvoort gewonnen werd
met 12-8 (503 tegen 394 match-
punten). De wisselbeker komt dus
dit jaar wederom in Zandvoort,
welke haar óók de eerste maal won,
gevolgd door Boekenrode, die er
tijdens de tweede wedstrijd — vorig
jaar gehouden — beslag op wist te

leggen.
Een wedstrijd in de vrije lijn,

waaraan door een groot aantal
koppels werd deelgenomen, werd
gewonnen door het koppel Mevr.
Kerklaan-Hr. Bakkenhoven, welk
koppel daarvoor een extra prijs
ontving.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Wegens de sneeuwval werden

Zaterdag en Zondag j.1. alle wed-
strijden afgelast.

* *

Voor de interland voetbalwedstrijd
Nederland-België op Zondag 3 April
a.s. in het Olympisch Stadion te
Amsterdam, kunnen leden van
Zandv.mccuwen plaatskaarten be-
stellen tot uiterlijk 24 Febr. a.s. bij

de heer E. Loos, Haltestraat 35.

Clrcuitbezoek in 1 954
Naar wij van de directeur van

stichting „Touring Zandvoort" ver-
nomen werd het circuit van Zand •

voort, buiten de wedstrijddagen om,
bezocht door bestuurders van 95U1
auto's, 3237 motorrijwielen en 100
autobussen. In aanmerking geno-
men, dat het circuit geruime tijj

gesloten was wegens het aanbren-
gen van een nieuw wegdek, geeft
dit resultaat reden tot grote tevre-
denheid.

Bonte avond speeltuinvereniging
Bont was de avond, zéér groot de

belangstelling en overladen het
programma, dat eerst na midder-
nacht kon woren beëindigd, van de
Zandvoortse speeltuinvereniging
„Kindervreugd", Zaterdag j.1. in
theater „Monopole" georganiseerd.
Zó vol was het, dat voorzitter J.

Spierieus, die hiervan in zijn wel-
komstwoord met véél genoegen
gewaagde, in verband met de velen,
die moesten worden teleurgesteld,
een tweede avond in het vooruit-
zicht stelde, waarbij óók de Zand-
voortse ouden van dagen zullen
worden betrokken. Spreker ver-
welkomde hierna speciaal wethou-
der W. v.d. Werff met echtgenote.
Het programma dat, zoals gezegd,

wel wat al te lang was, waardoor
tenslotte de aantrekkelijkheid
enigszins verloren ging, bleek niet-
temin zéér interessant, bevatte me-
nig hoogtepunt en werd een gran-
dioze manifestatie van mogelijk-
heden en omvang, welke het- speel-
tuinwerk in Zandvoort heeft be-
reikt, uitgegroeid tot jeugdwerk in
georganiseerd verband óók, ja
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Ie assistente
decors en costuums vervolmaakten
de reeds gunstige totaalindruk, zo-
dat gezegd mag worden, dat deze
balletgroep zich wel tot grote
hoogte heeft ontwikkeld.

Daarnaast was het optreden van
de mandolinegroep, c'.l.v. de heer
T'hörig uit Den Haag, een ensemble
van jeugdigen, dat zéér voldeed en
belangrijke vorderingen bleek te

hebben gemaakt. Uitgegroeid tot

een vrij groot aantal kinderen, leuk
opgesteld en uitstekend uitgerust,

was het een ensemble, dat enthou-
siast en muzikaal zéér verantwoord
werk deed.

De speeltuinband „The seatown
combinations", thans onder leiding
van de heer A. Hoppenbrouwer,
toonde haar muzikaal kunnen wel
op overduidelijke wijze in een per-
fecte weergave van een tango van
Mallando, terwijl de jeugdige so-

praan Carla Bryde veelbelovende
dingen deed, vooral in een tweetal
soli met pianobegeleiding, al zal

haar stem nog véél ontwikkeld
moeten worden.
De Rilini's (twee meisjes met één

guitaar), maakten met Amerikaanse

liedjes oen zéér goede indruk, —
moge het Hollandse lied niet door
hen worden vergeten — en Jaap
Bos bleek met zijn ensemble van
guitaristen het publiek danig te
kunnen vermaken, niet het minst
in zijn persoonlijk optreden met
leuke liedjes.

De Tyroler kapel, na de pauze
als boerenkapel, in Zandvoort door
de zomeravondconcerten op het
Raadhuisplein bijzonder populair
geworden, verwekte stormachtige
ovaties in de zaal, die zeker wel-
verdiend waren, waarna een gezel-
lig bal met goede muziek van „The
Ballroom artists" deze alleszins
geslaagde avond besloot.

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltestraat 18 - Telef. 3403

De opgravingen in Egypte
In hotel Keur had het Instituut

ns-
ul-
een
ni-
ers
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slotte wat langer stil te staan bij

de resultaten, die in de na-oorlogse
jaren werden bereikt.
Na de pauze werd met de ver-

toning van een fraaie filmstrip, die
vele interessante beelden toonde
over Egyptische muurschilderingen
en gebruiksvoorwerpen, welke in
de oude Koningsgraven werden ge-
vonden, het gesproken woord op
duidelijke wijze geïllustreerd en
door spreker van commentaar
voorzien.
Het werd een interessante en leer-

zame avond, waarvoor de voorzit-
ter na afloop de heer Spronkers
zijn hartelijke dank betuigde, een
avond, die zeker een véél groter
belangstelling had verdiend.

Hamea-Gelei voor Uw handen

Rijkspostspaarbank

Aan het postkantoor Zandvoort
werd gedurende de maand Januari
1955 ingelegd ƒ66848,91; terugbe-
taald ƒ73371,34.

(Vervolg)

We zagen in ons vorig artikel, dat
een dorp, door de rechten, welke
aan de ambachtsheer waren toege-
kend, van deze ambachtsheer in

feite alleen lasten, en geen lusten

had. Maar tóch en waarschijnlijk
juist wel daarom, dachten deze
heren óók toen al wel degelijk aan
de spreuk: „Voor wat, hoort wat".
Wanneer zijn „geliefden, en ghe-
trouwen" behulpzaam waren ge-
weest bij de verdediging van hun
kastelen, of met geld hadden ge-
holpen, schonken zij hun meermalen
een zeker recht of privilege. Tijdens

de Hoekse en Kabeljouwse twisten
schijnen de heren van Brederode
nog al eens behoefte aan die gelde-
lijke steun en verdediging te hebben
gehad. In een oud archief berust
o.a. nog een schuldbekentenis van
één dier heren, terwijl men in

andere oude archieven nog ge-
noemde privileges vindt, o.a. van
1455, 1491, 1496, 1507 en 1565, resp.

van Walraven van Brederode, Rei-
nout van Brederode en Wolfert van
Brederode.
Ook van de landsheer verkregen

de dorpen soms voorrechten. Zo
mocht van Karel de Vijfde Zand-
voort een recht van „3 grooten" hef-

fen op elke ton bier, die binnen deze
gemeente gedronken werd.

Maar de ambachtsheren verston-
den in die dagen de kunst, om met
een grote omhaal van woorden
weinig te geven en dan nog niet

eens uit hun eigen zak. De onge-
letterde bevolking uit die dagen
keek vol ontzag op, naar de privi-

leges, die er inderdaad indrukwek-
kend uitzagen en waarvan de mees-
ten weinig of niets begrepen. O.a.

moge dit blijken uit hot privilege

van 1455, waarvan wij hieronder
een gedeelte laten volgen. Ook
heden zal men nog de grootste

moeite hebben om precies te ver-
staan, wat erin beschreven werd.

„Wij, Reinout, heer tot Brede-
rode tot Vijanen, burchgrave van
Utrecht on heer tot Ameyden, doen
condt allen luyden, dat wij onse
goede gonste die wij dragen en heb-
ben tot onzon ghetrouwen luyden,
die scutterye van Zandvoert, nu ten

tyl wesende of namaels in der
sclve dorpe van seyde scutters sul-

len sijn, geconfirmeerd hebben on
confirmeren by desen van ons en
onse nacomelingen, alsulkc gratie
privilegies en vryheden, als hier-
nae eerst bescrevon stnen en van

alsulke ordinantie en overdracht als
dan daerna belijende bescreven
staen.
In den eersten hebben wij hen

gegeven elkes jaers, als dese van-
seyde scutters schieten in den win-
ter den haen, gans of swaen, thien
paer conynen; van elcken aem
wijns die men op Zandvoert tapt,

thien goede groot; derghelicken
van elck vat Hamburger biers:
twee goede groot-en daertoe vry-
laet binnen den doelen, dats te
weten, so wat conynen daer nu ter-
tijt in sijn of namaels te comen
moghen, sullen, dese vanseydei scut-
ters mogen jaerlijeks hebben tot
hunnen maeltijt.

Voirt hebben wij noch die scut-
terye van Zandvoert gegont en ge-
geven; also 't waer, dat enich van
den scutten ene redelicke reyse ge-
beurde twee of drie mijlen vani den
dorpe, daer sal elcken scut mitten
anderen reysen, indien dat 't men
hun bidt, — enen dach lanck op
sijn selves cost — en waert, dat sy
langher dan enen dach uyt waeren,
dat soude wesen op dengeens cost,

die hem luyden tot de reyse ghe-
beden hadde, sonder dat- iemandt
moge weggheven, — noitsacken uyt-
gesondert.
Voirt sullen alle hoghe 'boeten,

die in dese vanseyde privilegiën,
vrijheden, ordonnantiën en over-
drachten geschien en gebruickt
worden, comen an ons en alle
clcyne boelen, die verschijnen als
vanseyd staet, sullen gaen en wesen
totlen scuttersgilde behoef.

In oirconde so hebben wij onsei-
zegel an desen brief gehangen in 't

jaer ons Heeren Duysent vierhon-
dert vive en viftich op Sinte .lans
dach decallatio! (29 Augustus)".

In ditzelfde privilege waren dan
nog ellenlange voorrechten opge-
nomen over gunsten, die de Zand-
voortse schutterij zou genieten bij

het zgn. „Papegaaien schieten", een
sport, die in de middeleeuwen 'hier
veelvuldig in do duinen beoefend
werd. Daarover vertellen wij in, een
volgend artikel méér. Wij besparen
U, om de langdradigheid, deze pas-
sages uit het privilege van 1455,
doch men ziet eruit, dat de am-
bachtsheren wel zo handig waren,
om ervoor te zorgen, dot deze gun-
sten voor hen persoonlijk geen bij-
zondere offers meebrachten. Men
speelde voor Sinterklaas op eens
andermans zak. K.

BERT RINKEL
en

MINKE HEIJINK
geven hierbij, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats vinden op
Woensdag 2 Maart 1955 om 2 uur
ten Raadhuize van Zandvoort.

Kerkelijke inzegening door de Wel-
eerwaarde Heef Ds. R. H. Oldeman
om 14.30 uur in de Hervormde
kerk te Zandvoort.

ZANDVOORT, Februari 1955.
Wilhelminaweg 16.

Brederodestraat 32.

Receptie van 16-17.30 uur
in Restaurant Rinkel.

Toekomstig adres:
Kerkplein. 8, Zandvoort.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van vriend-
schap en belangstelling ondervon-
den bij het overlijden van onze
innig geliefde Man en Vader, Broe-
der, Behuwdbroeder en Oom
JOHANNES NICOLAAS HUIJER
betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
G. Huijer-van Rijnberk.

Zandvoort, Febraï.ïi 1955.
Brederodestraat 96.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 101 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 19.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. v.m. 10.30:

Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds A. A. Wildschut

van Amsterdam; Jeugddienst,
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. 10.30 uur:
Prof. Dr. T. Jansma, van Leiden.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Salcon-varia
Wullum: Zeg Aerie, heb jai óók in
de krant zien staen dat 'r vlagge
komme op onze Boulevaer?

Aerie: 'k Heb 't 'eleze Wullum,
maer 'k kan 't niet goed volge.
'k Heb oit'erekend, dat elke vlag
ons gemientebestuur honderd
pop gaet koste en dan motte de
strandpachters ze nog voor niks
gaen straike.

Wullum: Daer heb 'k me óók over
verbaesd, Aerie. Voor honderd
pop ken je 'n bar mooie vlag
aanschaffe laikt me zo, 't motte
wel knaepe van vlagge zain. Zou
dat nou niet 'n bietje goekoper
kenne? 'k Ben gek op vlagge en
't zal heus wel fain staen, maer
_as 't honderd pop per vlag mot
"koste, kenne ze beter voor die
twie rooie 'n derde zandstrooier
aenschaffe. Messchien dat ze dan
wat- eerder gaen strooie in som-
mige straete.

Aerie: Of voor die cente 'n stelletje
bankies laete plaetse en 't hek
op de Rotonde laete schildere en
weer neerzette, want daer hore
we ook maer niks meer van.

Wullum: Of 'n leket d'r bai laete
tummere op 't Postkantoor, 'k
Kom er iens in de drie maende
om me centjes te haele van Drees,
maer 'k zie er drie maende
teugeop vanwege 't lange wachte.

Aerie: Jae jü, ze hebbe mai verteld,
dat 'r mense benne die derloi
brood meeneme as ze naer 't

Postkantoor motte.
Wullum: Ze schaine bai de ge-
miente cente teveul te hebbe
Aerie. Heb je óók 'ehoord, dat ze
twintigdoizend gulde wille hebbe
om 'n weggetje te maeke naer de
Brederodestraet? D'r gaenimaende
veurbai da 'k zoveul cente niet
bai mekaer zie. Twintigdoizend
gulde voor 'n weggetje en dan die
wrakke kerk nog afbreke óók:
Die ken toch wel ergens anders
voor 'ebroikt worde?

Aerie: Vin 'k óók, Wullum, maer
'k begraip d'r helegaer niks van,
want d'r ligt daer toch al 'n weg?

Wullum .- Jae, jae, de wondere
benne de wereld nog niet oit. As
'k. de gemiente was, weet je, wat
'k dan dee? 'k Liet dat bestaende
weggetje daer wat- opknoppe, de
kerk liet 'k staen, die staet nie-
mand in de weg en as 'k dan toch
twintigdoizend gulde had oit te

geve dan gebroikte 'k die voor 'n

betere straetverlichting, want as
je 's aevons in 't durp loopt, dan
breek je temet in 't donker jo
biene!

(Wordt vervolgd). I

Deze week brengen wij U!

100 gr. Leithem wol
van f2,49

NU voor f 1,98

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099



AUKEMA
COIFFURE DE DAMES

wegens verbouwing worden
onze salons vanaf 23 Febr.

tijdelijk verplaatst naar

Tramstraat 13
Telefoon blijft 2723

Electrische
Wasmaehine's

Weet U wat een genot het is een electr. WAS-
MACHINE te bezitten? Geen vermoeiende
wasdag meer, maar een wasdag waar U met
pleizier naar uitkijkt. Wij hebben ze in voor-
raad in diverse prijzen en merken.

BICO - ERRES - A.E.G. - RUTON - HOOVER
EDIJ WASMACHINES
Reeds vanaf ƒ179,— o£

1 x /19,-^ en 18 maanden a ./ 10,60

Ook voor verhuur van wasmachines.

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELER 2658

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

CORVANELDIK
Haltestraat 1 2 - Telef. 261 6

Biedt U als reclame aan:
500 gr. Prima Osselappen v.a. ƒ1,65
500 gr. Prachtige vaste Kalfslappen

ƒ1,90
500 gr. Kalfsfricandeau ƒ2,50
500 gr. Lende (Contrafilet) ƒ2,25
500 gr. Varkenscarbonade (sch.) ƒ1,75

VOOR DE SOEP: Prachtige Kalfsschenkels met
vlees ongeveer 1 kg. ƒ1,— per stuk

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onze beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks. Leverworst
150 gr. Org. Corned Beaf

100 gr. Gebr. Rosbief en (

100 gr. Jachtworst S

100 gr. Pekelvlees en {

100 gr. Lunchworst S

150 gr. KINNEBAKHAM

f0,50

f0,60

75 et
75 cf
.... ƒ0,50

nan

SNIP EN SNAP

Zie het op z'n best met PHILIPS TELEVISIE!

Prima beeld., ƒ697,—. Groot beeld ..ƒ1095,—.
Groter beeld ƒ1395,— . Prima ontvangst.

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.

PHILIPS RADIO: Bi-Ampli. Een genot om
naar te luisteren, ƒ 468,—

.

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,—. In iedere prijs-

klasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS PLATENSPELERS en WISSELAAR.
Maak Uw eigen programma met onze gramo-
foonplaten. Wij leveren alle gewenste muziek en
opnamen. Klassiek, populair en modern.
Platenspelers en wisselaars met 10 platen naar
keuze vanaf 12 x ƒ12,75 zonder vooruitbetaling.

HOOGTEZON: Philips Biosol - Sana Sun
Hanau - Solaris. - Raadpleeg Uw huisarts.

MOEDER'S BESTE HULP! STOFZUIGERS div.

merken: Excelsior, Ruton, Holland-Electro etc.

vanaf ƒ2,— p.w.

Wij leveren: Koelkasten, Wasmachines, Droog-
machines, Fornuizen, Strijkbouten, Broodroos-
ters etc. Komt U eens kijken en luisteren? Wij
regelen op prettige wijze de betaling met U!

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

F. H. PENAAT
Kostverlorenst-raat 7 - Telefoon 2534

Geweldige weekend-reclame
bij

Slagerij LA V3ANDE
Kleine Krocht 1 - Telefoon 2432

Rosbief en Lende 500 gr. ƒ2,20; p. kg. ƒ4,—
MAGERE LAPPEN .... 500 gr. ƒ1,90 p. kg. ƒ3,60
SCHOUDERCARBONADE 500 gr. ƒ1,65

Varkensfricandeau 500 gr. 72,20; p. kg. ƒ4,

—

100 gr.HAM 48 et. 100 gr. PEKELVLEES 48 et.

250 gr. ZANDV. GEK. WORST 73 et.

250 gr. LEVERWORST 45 et.

GEHAKT h.o.h 500 gr. ƒ1,50
of

500 gr. Gehakt h.o.h. m. 1 pakje Margarine ƒ1,60

A.s. WOENSDAG en DONDERDAG: EXTRA
GEHAKT-RECLAME V. f1,50 voor fl.ZOSOOgr.

mwuE-DRvMiEm
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAM DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Slagerij S
is gebouwd op

urger
KWALITEIT!

1

Toch zijn wij niet duurder b.v.:

DOORR. R. LAPPEN .... ƒ1,58 500 gr.

MAGERE LAPPEN ƒ1,88 500 gr.

FIJNE RIBLAPPEN ƒ1,88 500 gr.

'ROSBIEF
LENDE
ENTRECoTE
STAARTSTUK
ROLLENDE

f2,25
500 gr.

Pracht Kalfslappen
50ö gram f 1 s60

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. boterh.worst '

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

1 200 gr. Pork

I Gebrs. BUFÏGER's SLAGERIJEN
| Haltostraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994- 2643
Ui,,,, i.. —,...,i.,.i.M i umi» in —mm n—i^irmnw—n-

(69 ct

f 1,25
4 0,49

Sigaren, sigaretten, shag
Voor de meest verfijnde lekkerbek,
Vindt U bij Drommel in de Haltestraat!
Is de zaak gesloten, helpt de automaat!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

s ei
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

De speciaalzaak in Zandvoort.
Ook deze week kunt U weer profiteren van onze
aanbiedingen. - Sinaasappelen - Walnoten
verse kas-voorjaarsgroenten - soepen in pakjes
en in blik - sardines - zalm - zoute pinda's
vers gebrande pinda's. - Vruchten op sap in

flacon en blik. - Enorme sortering JAM enz.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Ziet onze etalages!

Een interessante expositie

Het kunstnijverheidshuis „Do-
nanda" in de Haltestraat no. 58
heeft zich wel in zéér korte tijd

een plaats van betekenis weten te

verwerven onder hen, die zich tot

de Zandvoortse winkelstand mo-
gen rekenen. Niet alleen was dit

het gevolg van het feit, dat de ves-
tiging van deze speciaalzaak in een
grote behoefte in onze gemeente
bleek te voorzien, want de belang-
stelling ervoor van de inwoners is

zéér groot-, maar de joviale en pret-

tige wijze waarop men zich in de
gelederen van de Zandvoortse win-
kelstand heeft geschaard, is daar-
van mede zeker oorzaak.

Van hel begin af aan heeft men
een grote activiteit ontwikkeld en
ook thans vraagt „Donanda" op-
nieuw aller aandacht, door een
merkwaardige en interessante expo-
sitie, die men van' 19 tot en met 26

Februari hoopt te houden en waai-

de nieuwste snufjes op het gebied
van Hollands porselein, *Noors aar-
dewerk en lampen, zullen worden
geëxposeerd.

„Donanda" is, door het exclusieve
karakter van deze speciaal-zaak,
reeds een zéér interessant bedrijf,

de nieuwe expositie, die men thans
voorbereidt, zal dat ongetwijfeld
nog eens overduidelijk demonstre-
ren. Wij verwachten daarvoor
grote belangstelling en wensen hen
gaarne hel succes, dat zij zo len
volle verdienen en dat van durf en
ondernemingsgeest getuigt, juisl in

de maanden die voor Zandvoorts
winkelstand tot de meest stille ge-
rekend moeten worden.

Amerikaanse interesse

Van 14-17 Februari werd in Am-
sterdam gehouden de productivi-
leilscursus voor de detailhandel
onder auspiciën van het Econo-
misch Instituut voor de midden-
stand. Deze cursus stond onder lei-

ding van Amerikaanse economische
experts, die in zo goed als alle

landen van Europa een dergelijke
cursus houden.

Als enige Zandvoortse deelnemer
nam aan dii congres deel de ia.

Penaat uit de Kostverlorenstraat
no. 7, welke ons enthousiast ver-
haalde van de vele belangrijke as-
pecten, die dit congres hun heeft
opgeleverd.
Bovendien genoot men de eer, te

worden uitgekozen uit de zéér vele
deelnemers, voor een persoonlijk
bezoek van één der Amerikaanse
leiders aan de zaak te Zandvoort,
welk bezoek Woensdagmiddag j.1.

plaats had.

Uitvoerig werd daar van) gedach-
ten gewisseld over de bedrijfsvoe-
ring in Amerika en hier te lande,
waarbij opnieuw vele waardevolle
gegevens werden verkregen, waar-
van de fa. Penaat er vele in de
loop van de tijd in haar bedrijf
denkt te gaan toepassen, o.a. op het
gebied van publiciteit, verkoop-
methodes e.d.

Het werd een bijzonder leerrijke
middag, die besloten werd mol een
bezoek aan hotel Bouwes, waarover
de Amerikaanse expert opgetogen
was, even opgetogen als de heer
en mevrouw Penaat over deze bij-

zondore gebeurtenis in hun zaken-
leven.

is de HERENSTRAAT gilt men!
Want ik moet bij 't FEESTHUIS zijn

Subsidieverhoging
De gewestelijke bond voor vreem-
delingenverkeer voor Zuid Kenne-
merland, heeft hot gemeente-
bestuur van Zandvoort verzocht, de
subsidie van ƒ250,— op J'400,-r- te
brengen, ingevolge een plaats ge-
had hebbende reorganisatie, waar-
door thans zowel doeltreffender als

economischer gewerkt kan worden
in de propaganda voor en de ser-
vice-verlening aan de vreemdeling.

Wat Zandvoort betreft, zal de
activiteit van de bond in de komen-
de maanden speciaal gericht wor-
den op goed contact voor wat do
logiesdienst betreft; plaatsing van
gasten in Zandvoortse bedrijven en
bij particulieren; coördinatie pro-
paganda-bezoeken aan het buiten-
land; gezamenlijke verzending van
folders en excursies van congres-
sen uit Amsterdam naar Haarlem
en omgeving, waarbij Zandvoort
niet kan ontbreken.

Het college voelt — met de com-
missie van financiën — voor deze
subsidieverhoging, mits een ver-
tegenwoordiger van de gemeente
Zandvoort in het bestuur van de
bond zitting krijgt en stelt onder
deze voorwaarde de raadsleden
voor, tot genoemde subsidieverho-
ging over te gaan. Een vertegen-
woordiger voor Zandvoort in het
bestuur van de bond zal dan door
het college van B. & W. worden
aangewezen.

Opening van de Haarlemse
Voorjaarsbeurs v.d. vrouw
Naar wij vernemen heeft de

Burgemeester van Haarlem te ken-
nen gegeven, dat hij dit jaar, tol
zijn grote spijt niet in de gelegen-
heid zal zijn de Haarlemse Voor-
jaarsbeurs voor de Vrouw te ope-
nen. In zijn plaats is nu de heer
W. F. Happé, Wethouder van Open-
bare Werken en Middenstands-
zaken, bereid gevonden de opening
Ie verrichten. Deze zal plaats vin-
den op Vrijdag 4 Maart a.s., v.m.
10 uur. Voorts deelde men ons
mede, dat de belangstelling van de
zijde van exposanten zo groot is,

dat aan deze beurs wederom een
Paviljoen werd toegevoegd en dat
de gehele beschikbare slandruimte
is volgeboekt. Vele nieuwe attrac-
ties zullen de huisvrouw uit Ken-
nemerland gebracht worden en men
verwacht, dat de belangstelling
voor dit jaarlijkse evenement weer
heel groot- zal zijn.

Kaarten a ƒ1,30 zijn van heden
af te verkrijgen bij boekhandel Van
Petegem, Kerkstraat 28.

Hotel Bouwes in het
televisie-programm a

Naar wij vernemen is het zo goed
als zeker, dat op 19 Maart a.s. in
hotel Bouwes een grote modeshow
zal worden gehouden. Tijdens de
intern, besprekingen van de tele-
visie-commissie over de uitwisse-
lingsprogramma's, welke te Menie
Carlo werd gehouden, kwam men
tot de conclusie, dat deze show zich
zéér goed voor het Nederl. uitwis-
selingsprogramma zal lenen. Wij
komen op deze zéér belangrijke ge-
beurtenis, voor Zandvoort van grote
propagandistische waarde, binnen-
kort nog nader terug.

Vals en toch echt

!

Opnieuw heeft de Zandvoortse
schilderiien-restaurateur, de heer
Karstens, wonende aan de Paradijs-
weg, bij het restaureren van een
schilderij, toebehorende aan de
heer L. J. Breure, een belang-
rijke en waarschijnlijk opzienba-
rende ontdekking gedaan, door vast
te stellen, dat zich onder de voor-
stelling, die ten onrechte een echte
Ruysdael werd genoemd, tóch een
échte schepping van deze meester
blijkt Ie bevinden. Over het origi-
neel, dat vrij ernstig beschadigd
blijkt, was n.1. een ander landschap
geschilderd, terwijl men de naam
Ruysdael van het origineel in de
hoek had laten staan. Wij hopen,
wanneer de heer Karstens het doek
in zijn oorspronkelijke staat zal heb-
ben teruggebracht en het daarna
grondig heeft gerestaureerd, van
deze aangelegenheid onze lezers de
details te kunnen vertellen.

Plannen voor koor-avond
Enige tijd geleden ontving de

Stichting culturele kring „'t Helm"
van een der plaatselijke verenigin-
gen het verzoek een koor-avond te
organiseren. Het bestuur der Stich-
ting heeft echter gemeend een der-
gelijke avond niet te moeten beper-
ken tot de. uitvoering van één
plaatselijk koor, doch hierbij meer-
dere Zandvoortse koren te betrek-
ken. Vandaar dat de Stichting zich
tot een aantal plaatselijke koor-
verenigingen heeft gewend mei
verzoek medewerking te verlenen
aan een gezamenlijke koor-mani-
festatie-avond, onder auspiciën van
de Stichting.
Voor dit doel zal een commissie

gevormd worden, belast met de
organisatorische kwesties. Indien de
gevraagde medewerking der koren
wordt verleend, zal deze avond een
belangrijke bijdrage kunnen leve-
ren aan het culturele leven in deze
gemeente.

Toneelver. «Wim Hiidenng»
De toneelvereniging „Wim Hilde-

ring" stelt zich voor op Vrijdag 11
Maart in „Zomerlust" een opvoe-
ring te brengen van „Verdwijningen
en verschijningen", een dwaas spel
in drie bedrijven naar het Ameri-
kaans door Mr. H. M. Planten.
Op een nog nader vast te stellen

datum in het komende voorjaar
hoopt men dan het seizoen te be-
sluiten met „Het Chinese landhuis".
De regie voor beide stukken be-

rust wederom bij de heer A. Mou-
rik to Haarlem.

Puzzlerii m.c. «Zandvoort»
De puzzlerii voor auto's en mo-

toren, over 70 km., welke door de
motorclub „Zandvoort" voor Zon-
dag j.1. was georganiseerd, moest
wegens de slechte toestand van de
wegen worden uitgesteld. Deze rit

zal nu Zondag a.s. worden ver-
reden, althans bij gunstig weer.

Demonstratie
filmstrip-projectie

In hotel Keur belegde de Zand-
voortse filmstrook projectie onder-
neming „Fipron" Woensdagmiddag
een zéér geslaagde demonstratie
met filmstrips, welke ten doel had,
het grote belang van de vertoning
van filmstrips voor onderwijs,
godsdienstonderricht, algemeen be-
lang en jeugdwerk te demonstreren.
Een vrij groot aantal belangstel-
lenden, waaronder verscheidenen
uit Zandvoortse onderwijskringen.
had aan deze uitnodiging gevolg
gegeven.
De explicatie bij de vertoning

geschiedde door de heer J. R.
Schiltmeijer, directeur der onder-
neming, die op prettige en duide-
lijke wijze de vele frauie beelden
van commentaar voorzag.
De inleiding tot de vertoning der

strips werd gevormd door een
interessante verklaring over de
wording van de filmstrip, toege-
licht met bijzondei' boeiende beel-
den uit do oertijd der fotografie.
Daarna volgden in snelle opeen-
volging diverse filmstrip-vertonin-
gen op allerlei gebied. We zagen
o.m. de wereld vanuit de lucht, het
ontstaan van de Bijbel, een ver-

keers-filmstrip, het verhaal van de
Negerhut van Oom Tom en vele
fraaie kleuren-dia's over Volen-
dam en Marken. Tenslotte werd
een prachtige Engelse kleurenfilm-
strip vertoond, het Kerstverhaal
behandelend, waarbij werd mede-
gedeeld dat Fipron door contact
met deze Engelse onderneming bin-
nenkort óók dergelijke gekleurde
filmstroken op de markt zal kun-
nen brengen, tegen sterk geredu-
ceerde prijs.

Het werd een bijzonder interes-
sante en leerzame middag, die stel-

lig haar nut bewezen heeft. Het
bedrijf stelt zich voor, binnenkort
dergelijke middagen in vele plaat-
sen in ons land te gaan organiseren.
Wij wensen hen daarbij van harte
veel succes, dat ons reeds bij voor-
baat verzekerd lijkt.

Agenda Raadsvergadering
Dinsdag 22 Februari; 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Voorstel tot het verlenen van

subsidie aan de stichting „Militaire
Tehuizen van hel Humanistisch
Thuisfront".

3. Prae-advies inzake een adres
van het „Overkoepelend Orgaan"
van de samenwerkende verenigingen
Zandv. Handelsvereniging enz., be-
treffende wijziging enz. van de sta-
tuten van „Touring Zandvoort".

4. Voorstel tot wijziging van de
„beheersverordening bedrijven".

5. Voorstel tot wijziging van de
salaris- en loonverordening 1948.

6. Voorstel tot beschikbaarstelling
van een crediet voor het herstel van
door de stormvloed van 23 Dec. 1954
veroorzaakte schade.

7. Voorstel tot het doen aanbren-
gen van beplantingen nabij het cir-

cuit.

8. Voorstel inzake toewijzing en
verkoop van grond.

9. Voorstel tot vaststelling van het
getal wekelijkse lesuren vakonder-
wijs in 1955.

10. Voorstel tot vaststelling van 't

bedrag ing. art. 55 bis der lager
onderwijswet 1920 voor 1955.

11. Voorstel tot bevordering van
een arbeider in algemene dienst bij

de dienst van P.W.
12. Voorstel tot verbetering van

de accomodatie van het tentenkamp
op het strand.

13. Voorstel tot aankoop van een
gedeelte van het „Zwarte veld".

14. Voorstel tot aankoop van het
perceel Brederodestraat no. 31.

15. Voorstel tot het verlenen van
een aanvullend crediet voor de aan-
schaffing van vlaggen en vlagge-
nmasten.

16. Voorstel tot verhoging van het
subsidie aan de Gewestelijke Bond
voor Vreemdelingenverkeer voor
Zuid-Kennemerland.

17. Voorstel tot vergroting van het
parkeerterrein aan de Brederode-
straat.

18. Voorstel tot het verlenen van
een aanvullend crediet voor de res-
tauratie van de toren van de N.H.
Kerk.

19. Voorstel tot aankoop van duin-
terrein, gelegen len Noorden van de
spoorbaan.

20. Voorstel inzake het verstrek-
ken van een geldlening enz. ten be-
hoeve van de Stichting „Kennemer
Sportpark".

21. Voorstel tot het beschikbaar-
stellen van een crediet len behoeve
van de verbetering van de meubile-
ring enz. van de H. Schaftschool.

22. Voorstel tot verbetering van
het subsidie aan de stichting „Cul-
turele Kring 't Helm".

23. Idem aan de afd. Zandvoort
van het Instituut voor Arbeiders-
ontwikkeling. Daarna rondvraa".

Verkoop-toewijzing grond
Ten behoeve van particuliere

woningbouw stellen B. & W. de
raadsleden voor, aan een vijftal

gegadigden, t.w. de H.H. Jb.Koning,
Han Visser, G.H. Bast, R.R. Karsten
en J.W. Grothuis bouwgronden te

verkopen, resp. toe te wijzen, ge-
legen aan de Lijsterstraat, Palrij-
zenstraal, Parnassialaan en Zandv.
laan. De totale oppervlakte be-
draagt circa 8800 m'-.

Vlaggen op de Boulevard!

Naar aanleiding van het verzoek
van Mevr. A. M. Mol-van Bellen,
bij de behandeling der begroting
voor 1955, om de mogelijkheid te

onderzoeken tijdens het seizoen
méér vlaggen aan te brengen, ter
verhoging van de levendige aan-
blik, welke een badplaats behoort
te sieren en het karakter van de
badplaats als vacantiecentrum méér
Ie accentueren, hebben B. & W.
thans een voorstel de raadsleden
doen toekomen. Hierin wordt als

het standpunt van B. & W. naar
voren gebracht, dat in verband met
de hieraan verbonden kosten, deze
vlaggen voorlopig alleen op de Bou-
levard zouden kunnen worden ge-
plaatst, n.1. bij de slrandafgangcn
en dan afwisselend een rood-wit-
blauwe en een gcel-blauwc vlag.

Hiervoor alleen reeds zullen 20

complete vlaggestokken nodig zijn,

hetgeen een uitgave vergt van
,/900,— (af te schrijven in 6 jaar),

'terwijl voor de vlaggen, — welke
elk seizoen zullen moeten worden
vernieuwd — ƒ320,— moet worden
uitgetrokken voor de aanschaffing
en ƒ680,— voor het onderhoud. De
stra'ndpachlers zouden dan kunnen
worden aangezocht, voor het hijsen

en strijken der vlaggen Ie zorgen.

B. & W. stollen de raadsleden
voor, indien men voor een vbo-
vlagdc boulevard" iets voelt, hier-

voor een totaal-crediet van ƒ2050,

—

beschikbaar te stellen.

Oefentocht reddingboot

Zaterdagmiddag heeft de beman-
ning van de reddingboot „CA. Du-
dok de Wit" een geslaagde oefening
met de boot gehouden. Schipper
Floor Koper bleek na afloop daar-
over zéér voldaan. Ondanks een
moeilijke zee on felle sneeuwjach-
ten verliep do tocht, welke onge-
veer drie kwartier in beslag nam.
geheel nattr wens.

Aankoop en sloop kerk-
gebouw Brederodestraat

In het uitbreidingsplan „Zuid"
werd een drietal zijwegen, aanslui-
tend op de Brederodestraat gepro-
jecteerd, n.1. één tegenover de Mar-
nix van St. Aldegondestraat, één
tegenover de Paradijsweg en een
derde, lopende langs de Westzijde
van het voormalige kerkgebouw,
gelegen aan de Brederodestraat no.
31. Voor het realiseren van laatst-
genoemde weg, zou het echter
noodzakelijk zijn, de panden Bre-
derodestraat 33 en 35 geheel af te

breken, hetgeen B. & W. slechts in
uiterste noodzaak verantwoord ach-
ten, omdat deze panden nog in

zéér goede staat verkeren, waar-
door een hoge koopsom of ont-
eigeningsvergoeding zou moeten
worden betaald en het tekort aan
woonruimte dit bovendien niet ge-
doogt. B. & W. stellen daarom voor,
de aansluiting van deze zijweg aan
de Brederodestraat een aantal me-
ters in Zuidoostelijke richting op te

schuiven, n.1. over het terrein,

waarop thans de voormalige kerk
nog staat. Het afbreken van dit in

sterk verwaarloosde toestand ver-
kerend gebouw komt B. & W. toe-
laatbaar voor. De eigenaresse Mevr.
H. M. Tiggers-van Sitteren, wil
deze oude kerk verkopen voor
ƒ20.500,—, hetgeen B. & W. accep-
tabel voorkomt.
Het college vraagt daarom de

raadsleden een crediet van ƒ21.900,-
(overdrachtskosten inbegrepen) om
tot aankoop van dit oude kerk-
gebouw te kunnen overgaan.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de 3e ronde

voor het 2e maandelijkse kamDioen-
schap gespeeld. Jac.Versteege werd
van de bovenste plaats verdrongen
naar de 8e plaats. Ie werd Th. van
Staveren; 2e E. Keur; 3e H. v.d.

Mey; 4e Wigboldus.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Programma Circuit

„Touring Zandvoort" heeft dezer
dagen het programma voor het
Circuit bekendgemaakt. Het ver-
meldt — naast een aantal weinig
belangrijke en zelfs onbelangrijke
evenementen — slechts 2 wedstrij-
den van internationaal formaat.
Het is dan ook wel verwonder-

lijk, dat in dit magere programma
met geen woord gerept wordt over
een evenement dat toch zeer belang-
rijk is en tienduizenden mensen
naar onze badplaats kan brengen.
Er wordt n.1. niet gesproken over

de Ronde van Nederland, een wie-
Ierfestijn, dat ditmaal voor de
zevende keer wordt georganiseerd.
In de loop der jaren is het een
sportief evenement geworden dat
op internationaal niveau ligt.

Deze Ronde van Nederland- start

op 23 April te Rotterdam voor een
tocht van ongeveer 2000 km. De
eerste etappe voert naar Zandvoort-
waar de eindspurt op het Circuit
zal plaats vinden. Met de deel-
nemers aan de Ronde — 8 ploegen
van 7 renners — komt een reclame-
karavaan naar Zandvoort waarvan
de grootte nog niet is vast te stellen.

Voor al deze mensen, ca. 250-300
personen, moet dus logiesruimte
beschikbaar zijn.

Wanneer wij terugdenken aan de
Ronde van 1954 en ons herinneren
dat b.v. in Rotterdam 180.000 men-
sen op de been waren om de aan-
komst van de renners te zien, dan
moet het ons van 't hart dat Zand-
voort aan deze aankomst tot nu toe
weinig aandacht schenkt.
Vanzelfsprekend werd in Rotter-

dam dit enorme aantal toeschou-
wers niet per toeval bereikt. Rot-
terdam organiseerde vóór de aan-
komst van de Ronde-renners de zg.

Ronde van Feyenoord.
En wat doet Zandvoort? Wij we-

ten het niet, maar het feit, dat de
aankomst van de Ronde wordt
doodgezwegen, doet ons het ergste
vrezen.
Er is toch nog één lichtpuntje.

Zijn wij goed ingelicht, dan wordt
in Haarlemse sportkringen een plan
ontworpen om vóór de aankomst
van de Ronde van Nederland wie-
lerwedstrijden te organiseren op het
Circuit. Lukt dit plan dan zal daar-
door het aantal toeschouwers zeker
stijgen.

Aan Touring Zandvoort, de Han-
delsvereniging etc. dan de taak, te

zorgen dat die tienduizenden toe-
schouwers na de aankomst van de
renners niet direct verdwijnen.
Er zullen attracties moeten wor-

den ontworpen, waardoor bereikt
wordt, dat een groot deel van deze
bezoekers zich nog enige tijd in
onze badplaats zal verpozen.
Een mooie, maar moeilijke taak!

F. J. Hofman, Zeestraat 24.

GEVRAAGD: WERKSTER, 2 x per
week. - HOYNG, Raadhuisplein 3.

BELLEN!!

SCHROEDER - HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van EIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
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Ond.es ZOEKT m.i.v. 1

April gestoff. zit-slaapk.
m. str. w. en stookgel.
Liefst m. g. v. w. maalt.
Br. no. 38-19 bur. v.d. bl.

AANGEBODEN

:

WASMACHINE z
Telef. 2789.

Hoover
g. a. n.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

KNECHT GEVRAAGD om
MELKWIJK te lopen, bij

J. J. Disseldorp, Koning-
straat 1.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en oude meubelen

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
meubelen. TELEF. 2288.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

TE HUUR GEVEAAGD :

Winkelhuis met woning.
Event. woningi-. m. Haarl.
Br. no. 38-20 bur. v.d. bl.

HUUROVERNAME bene-
denhuis op goede stand. m.
overname meubilair. Br.
no. 38-22 bureau v.d. blad.

Gevraagd : NET MEISJE
voor hele of halve dagen.
Mevr. Balledux, Haltestr.27.

GEVRAAGD: HUISH.
HULP. Liefst intern. Event.
v.d. dag. Mevr. v.d. Meer,
Julianaweg la. Telef. 2499.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

~ * W uw lAARIIItfS IHTSTAPIF iUW JAARLIJKS UITSTAPJE
naar de Beurs in Haarlem
scaat weer voor de deur .'

.'

van 4 t/m 11 Maart

de HAARLEMSE VOORJAARS-

URSvoor

<22^

De Öeui-, ü geopend \an 4 i/m II Maan m het prachtig vci lichte Krelagc-Huis a'd
gctlluminccidt: Lfi(!ii'\aari. Dagelijks van 10 uur v.m. tot 5 uur n-m. en des avonds
\in 7-11 uut. Zonddg 6 Maart open van 1-5 uur en des avonds \an 7-11 uur. Cntrtc
f. 1 .* pi. t . Kindci en lot 1 4 jaai f. 0,50 pi. r. \ oói -verkoop f. 0. 1 c\ti a.

Zie voor alle attracties onze advertenties ia de
krant van de volgende week

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STHAAT 43

TEL. 3199

WoningruiB
SCHEVENINGEN-ZANDVOORT.

Aangeb. te Scheveningen direct bij 't strand
vrije Ie etage (3 kamerwoning). Gevr. te Zand-
voort: 4 kamerwoning. Br. no. 38-21 bur. v.d. bl.

WINTER BUITEN, MAAR VOORJAARS-
PRACHT BINNEN, met onze

Voorjaarsbloemen
Elke dag opnieuw geniet U ervan!

U vindt ze in vele soorten en variaties bij

:

Bloemenhuts A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Oo?c Uw adres voor brwids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen!

Fllnl

nette
G E V R A
P. Kerkman
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Langs de Vloedlijn

De grootste fout, die men bij

de opvoeding der jeugd kan
maken is, dat men de jeugd
niet aan eigen nadenken ge-
went.

Ronde van Nederland
Het staat nu definitief vast, dat

de eerste etappe van de wielerronde
van Nederland, die 23 April a.s. in
Rotterdam start, zal eindigen in
Zanduoort. De onderhandelingen
hierover vorige week met het
dagelijks bestuur van stichting
Touring Zandvoort gevoerd, hebben
tot volkomen overeenstemming ge-
leid. Het wachten is nu nog slechts
op de wederzijdse bevestigingen
uan de afspraken, doch dit is

slechts een formaliteit. Touring nam
inmiddels dit evenement in haar
lijst van zomer-evenementen op het
circuit, officieel op. Zodra het offi-
ciële, communiqué hierover is ver-
schenen, hopen wij op deze zéér
belangrijke gebeurtenis voor onze
gemeente, die ongetwijfeld zéér
veel mensen zal trekken, nader
terug te komen. Verschillende at-
tracties zullen die dag geboden
worden, wanneer de renners op het
circuit de eindsprint hebben ver-
reden. De publiciteitskaravaan zal
op het parkeerterrein bij de water-
toren worden geplaatst en even-
eens verschillende attracties bren-
gen in de avonduren. Het zal ons
benieuwen, wat ons Zandvoortse
bedrijfsleven rondom deze Ronde
van Nederland zal gaan presteren.
Het woord is geweest, nu volge de
daad!

Viering 10e bevrijdingsdag

Er valt van dit front nog weinig
nieuws te vermelden-. De evene-
mentencommissies zijn nog druk
aan 't vergaderen, opdat in de grote
vergadering van Donderdag a.s.

met- het hoofd-comité een officieel
programma, voor de 5de Mei kan
wórden vastgesteld. Men raamt de
kosten hiervan op ongeveer f8000,-,
waarvoor, wat een gedeelte van dit
bedrag betreft, dat nog nader moet
worden vastgesteld, een beroep zal
worden gedaan op ons gemeente-
bestuur. De rest zal door de bur-
gerij moeten worden bijeengebracht,
waarvoor een ^huis-aan-huis col-
lecte zal worden georganiseerd.
Gerekend wordt op veler spontane
medewerking, want het moet een
goed en groot feest worden voor
elkeen en speciaal óók voor de kin-
deren. Dat het goed wordt kunnen
wij, die de voorbereidingen van
héél dichtbij gadeslaan, U nu reeds
garanderen. En tenslotte hopen wij
volgende week te starten met een
serie vervolg-artikelen, waarin wij
zullen trachten, door grepen uit de
bezettingstijd in Zandvoort, deze
periode opnieuw voor U te doen
leven.

Scherven
„Scherven brengen geluk", zegt

men wel eens en men zou geneigd
zijn, dit te geloven, wanneer men
de ongelofelijke prestaties ziet,

welke de heer W.G. Gebe, Grote
Krocht 30a, met scherven uemcfit.
Van gebroken theekopjes, schotel-
tjes, vazen, aardewerk en wat niet
al, maakt hij de wonderlijkste mo-
zaïeken. Fraaie schilderijen gelijk,

tintelend en levend, vól schoonheid
en sfeer. In zijn woning hebben wij
een gedeelte van zijn collectie be-
wonderd en het was bijna niet te

geloven, dat dit alles van scherven
werd gemaakt. Er zijn stukken bij,

waaraan hij méér dan honderd
uren werkte. Maar nu komt voor
hem de moeilijkheid: hij heeft geen
scherven meer en daarom doen wij

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
De raed was toeer best,

de spatte vloge over de taefel!

Vlotte afwerking
van lange raadsagenda

In een uitermate vlot tempo,
waarbij dikwijls de humor niet ont-
brak, heeft de raad een 24 punten
tellende agenda, na de behandeling
van het prae-advies over „Touring
Zandvoort" afgewerkt.
De verlening van ƒ25,— subsidie

voor de stichting militaire tehuizen
van het Humanistisch thuisfront,
werd goedgekeurd, nadat Hr. KO-
NING- aanvankelijk „tegen" was,
omdat het z.i. precedenten zou
scheppen en men van „kwaad tot

erger" zou geraken. Mevr. MOL
merkte op, dat andere militaire
tehuizen het óók krijgen, dus dan
in dit geval allemaal evenveel. Hr.
GOSEN ziet helemaal geen prece-
denten en vraagt Hr. Koning de
uitdrukking „van kwaad tot erger"
als hij een kerel is, terug te nemen,
waarop Hr. KONING antwoordde,
dit- zó niet bedoeld te hebben en
besloot met op te merken: „Of ik

een kerel ben, dat kan Hr. Gosen
van mij aan de weet komen". (Hila-
riteit).

Zonder debat werden de volgende
agendapunten goedgekeurd:

Aanvulling van de beheersver-
ordening bedrijven; voorstel tot

wijziging van de salaris- en loon-
verordening 1948; beschikbaarstel-
ling van een crediet van ƒ18.500,

—

voor het herstel van door de storm
van 23 December j.1. aangerichte
schade; een crediet van ƒ9000,

—

voor het aanbrengen van een bcs-
beschermende beplanting langs een
gedeelte van het circuit; voorstel
tot verkoop en toewijzing van grond
aan Jb. Koning, Han Visser, G. H.
Bast, B. R .Karsten en J.W. Grot-
huis; vaststelling van het getal
wekelijkse lesuren in 1955 betref-
fende het vakonderwijs op de Zand-
voortse scholen; vaststelling van
het bedrag per leerling voor 1955,

ingevolg artikel 55 bis der lager
onderwijswet. Bevordering van de
heer P. Herfst tot magazijnmeester
bij Publieke werken, met ingang
van 1 Maart 1954, een crediet van
ƒ13.200,— voor verbetering van de
accomodat-ie in het tentenkamp door
bouw van een 6de toiletgebouw en
aanbrenging van douches bij ver-
schillende tapkranen. Een crediet
van ƒ2350,— voor aankoop van een
gedeelte van het Zwarte Veld,
waarop straks het- bus-station zal
verrijzen; een crediet van ƒ 21.900,

—

voor aankoop van de vervallen kerk
in de Brederodestraat, orri op die
plaats, na sloping van het gebouw,
een weg-aansluitingi te maken Bre-
derodestraat - nieuwe uitbreiding
Zuid. Een crediet van ƒ2050,— voor
aanschaffing en onderhoud van
vlaggen en vlaggemasten bij de
strandafgangen op de Boulevard;
verhoging van de subsidie aan de
Gewestelijke bond voor vreemde-
lingenverkeer voor Zuid-Kennemer-
land van ƒ250,— tot ƒ400,—

.

PARKEERTERREIN EINDE
BREDERODESTRAAT.

Het verlenen van een crediet van
ƒ21.000,— voor uitbreiding van het
parkeerterrein aan het einde van
de Brederodestraat, waarop dan 73

gaarne een beroep op onze lezers,
hem hieraan te helpen. Bewaart U
vooral fel gekleurde scherven van
kopjes, vaasjes en schoteltjes, die
U anders in de vuilnisbak zoudt
deponeren. Doet U even de moeite
en brengt U deze bij hem. Hij zal
er U hoogst dankbaar voor zijn en
misschien merkt U dan nog mee
aan het welslagen van een expositie
die hij t.z.t. hoopt te houden. Het
is voor U een kleine moeite en U
verricht er uitermate nuttig werk
mee. Er loordt allicht óók- bij U wel
eens iets gebroken!

.Wanneer volgt Zandvoort?
Het is ons gebleken, dat tot nu

toe practisch alle grote gemeenten
in ons land, w.o. Rotterdam en Den
Haag de vermakelijkheidsbelasting
op bioscoop-voorstellingen 7tebben
teruggebracht tot 20"h. Men stelt
zich o.i. terecht op het standpunt,
dat deze belasting niet hoger be-
hoort te zijn dan die op de overige
instellingen van vermaak en cul-
tuur. Thans heeft ook Leeuwarden
dit voorbeeld gevolgd en daarbij
heeft de raad nog een gunstige uit-
zondering gemaakt voor het ver-
tonen van Nederlandse hoofdfilms.
Het tarief daarvoor is, evenals iv

Amsterdam, bepaald op 10°/o. Dit
besluit werd in de raadsvergadering
van 16 Febr. j.l. genomen. Maar in
Zandvoort blijft het tot nu toe rus-
tig bij het oude en handhaaft men
zijn 35%. Het gaat wel goed zo, zal
men denken. Wanneer, o' wanneer
zal Zandvoort, dat zo graag groot
wil zijn, zich waarlijk groot tonen
en dit voorbeeld van zi/in grote
broers gaan volgen?

auto's zouden kunnen worden ge-
plaatst, waardoor de Zuid-boule-
vard aanmerkelijk ontlast zou
worden, ontmoet bij de meeste
raadsleden véél tegenstand. Zij allen

betogen, dat het véél te duur is,

vragen, of de auto's niet op de
Boulevard kunnen worden gepar-
keerd, wanneer daar een één-
richtingsverkeer zou worden inge-
voerd en merken op, dat de be-
staande gratis parkeer-terreinen bij

watertoren en achter de flats, lang
niet altijd vol zijn. Men gaat vrij

homogeen-accoord met Hr. SL.E-
GERS, die voorstelt, dit voorstel

terug te nemen en Publieke
Werken naar een goedkopere op-
lossing te laten zoeken.

De' VOORZITTER tracht- nog
steun voor het voorstel te verkrij-

gen en merkt op, dat éénrichtings-
verkeer op. de Boulevard een on-
ding is. Dit verstoort het pleizier

van de bezoekers. De auto's kunnen
onmogelijk op de Boulevard in het
trottoir worden gestoken, dat daar-
voor véél te smal is, terwijl vis-
graat-parkering eveneens moeilijk-
heden brengt. Spreker is het hele-

maal niet eens met degenen, die

beweren, dat het gevraagde bedrag
neerkomt op ƒ300,— per auto, in

casu per plaats. Wanneer men de
afschrijvingskosten hierin betrekt,

komt men n.l. tot geheel andere en
véél lagere cijfers.

Weth. v.d. WERFF merkt op, dat
dit voorstel gebaseerd is op politie-

adviezen en aanwijzingen van ver-
keers-deskundigen. Uit al die voor-
stellen kwam dit als het meest
reëele naar voren, want- er moet
volgens spreker „Toch iets gebeu-
ren".
Weth. KERKMAN beweert, dat

"Zandvuorl met dit voorgestelde
parkeerterrein niet uit de moeilijk-

heden geraakt. Spreker acht het te

duur en niet verantwoord.
Hr. TATES beweert nog, dat er

pract-isch nü al een éénrichtings-
verkeer op de Zuidboulevard be-
staat, want slechts héél weinigen
riskeren de „Douma-eilanden" om
van de andere zijde op de Boule-
vard te komen. (Grote vrolijkheid).
Hr. KONING ziet wel wat in dit

voorstal. Het ontlast de Boulevard,
waar het tot nu toe op verkeers-
gebied een .,grote rotzooi" is. (Hila-
riteit). Spreker heeft echter geen
bezwaar, het voorstel nog eens op-
nieuw te laten bekijken, waartoe
dan tenslotte met algemene stem-
men besloten wordt. Nieuwe advie-
zen zullen bij Publieke Werken en
bij de Politie worden gevraagd,
waarna het in de raadsvergadering
van half Maart opnieuw in behan-
deling zal komen.

RESTAURATIE TOREN
HERVORMDE KERK.

Het verlenen van een aanvullend
crediet van ƒ17.055,— boven het
reeds toegestane van ƒ81.717,- voor
de restauratie van de toren der
Hervormde kerk, brengt enkele
sprekers in het geweer.
Hr. WEBER vraagt zich af, of

deze affaire geen tweede water-
toren zal worden, waar nu de ste-

nen al verpulverd uitkomen door
het water. Het is hier tenslotte
dezelfde architect en deze is ver-
antwoordelijk voor de bouw.
Hr. TATÉS vraagt zich af, wat

Zandvoort eigenlijk ziet in deze
toren. Zou hij niet beter gesloopt
kunnen worden om een geheel
nieuwe te bouwen, nu het restau-
ratiebedrag zo hoog wordt? Wat zou
een nieuwe toren kosten? Toch
zeker óók niet meer dan een ton?
De VOORZITTER (verbaasd): „Een
millioen, meneer Tates. Ik ben over
U zéér verrast".
Hr. TATES: „Ik ben ten volle

overtuigd van Uw kennis over aan-
neemsommen, in verband met de
bestaande plannen, maar een milli-
cen geloof ik toch niet". (Grote
.-rLüjkhcid).

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Prachtig resultaat

van klaverjastournooi

Het resultaat van het klaverjas-
Lournooi, dat op Zaterdag 12 en
Zaterdag 19 Februari in „Zomer-
lust" werd georganiseerd door de
klaverjasclub „Zandvoortmeeuwen",
met medewerking van het Zand-
voortse gemeentebestuur om te
trachten door dit evenement de
laatste stoot te geven aan de uni-
formering van de Zandvoorse Mu-
ziekkapel, is een volledig succes
geworden. De eerste avond namen
er bijna 80 koppels aan deel,, Zater-
dagavond j.l. was dit aantal zelfs
gestegen tot 84 koppels.
Er werd met groot- enthousiasme

gespeeld en om ruim half twaalf
kon de gemeente secretaris, de heer
W. M. B. Bosman overgaan tot het
uitreiken van de prijzen, welke be-
stonden uit waardebonnen.
De heer Bosman memoreerde

cm. dat dank zij dit zo geslaagde
Lournooi en de daaraan verbonden
verloting de uniformen voor de
Zandvoortse muziekkapel thans ver-
zekerd zijn. Er zal zelfs nog een
bedrag overblijven, zodat tevens
een begin kan worden gemaakt met
de zo noodzakelijke vernieuwing
der instrumenten. Hartelijk dank
bracht spreker aan allen, die zo
spontaan voor dit tournooi hun
medewerking hadden verleend, in
het bijzonder de klaverjasclub
„Zandvoortmeeuwen", de heer P.
Waterdrinker en de heer Fransen.
Tenslotte riep de heer Bosman

de medewerking in van de Zand-
voortse bevolking voor de komende
straat-actie van de leden der kapel
voor het instrumentenfonds, de
kapel, die thans een nieuwe faze in
haar bestaan is ingetreden.

De uitslagen van het tournooi
waren als volgt:

Ie prijs,: Koppel C. Draijer-L.
Paap 5075 p.; 2e prijs: koppel H. J.
-Koper -C. Koper 5072 p.; 3e prijs:
koppel E. Keesman-P. Termes 5065

De Haarlemse Voorjaarsbeurs
Dinsdag j.l. woon-
den we in café-
restaurant Brink-
man op de Grote
Markt te Haarlem
de persconferentie
bij, waar door de
directeur-organi-

sator H. C. Vermeulen een uiteen-
zetting werd gegeven over de
komende 13e Haarlemse Voorjaars-
beurs voor de vrouw, welke van
4-11 Maart a.s. in. het Krelagehuis
te Haarlem wederom wordt ge-
houden.
Het kan niet worden ontkend, dat

deze beurs in de loop der jaren een
begrip is geworden in- de Spaarne-
stad, zoiets als een jaarbeurs in het
klein, een trekpleister voor vele —
zéér vele dames, maar óók heren.
Het vorig jaar werd deze beurs be-
zocht door ruim 33.000 personen,
een respectabel aantal voor zeven
dagen exposeren.
En als V nu vraagt, wat ons

tijdens deze bespreking het meest
heeft getroffen, dan was dat zeker
de voortreffelijke saamhorigheid en
eenheid die daar heerste onder de
commissieleden, waaraan een
nieuwe commissie van advies werd
toegevoegd en waarbij men allen,
die maar iets met de Middenstand
te maken hebben, bij elkaar heeft
gebracht in een commissie, die
tezamen deze zaak grondig en
serieus voorbereidt. Behalve de
presidente, vice-presidente en secre-
taresse der Vereniging van huis-
vrouwen te Haarlem, onder wier
auspiciën de tentoonstelling wordt
gehouden, vinden we daarin Mej.
Bolsius, lid van de gemeenteraad te
Haarlem, Mej. A. M. Franse, direc-
trice van „Huishoudelijke en ge-
zinsvoorlichting", de heer D.Koning,
voorzitter van de Kennemer Jour-
nalistenkring, de heer F. van
Reijnen, voorzitter van de Haar-
Imse Middenstandscentrale, de heer
S. J. Warmer, lid uan de kamer -san
koophandel te Haarlem en de heer
W. van Willige, directeur van stich-
ting Haarlems Bloei.

De heer Vermeulen had moeilijk
een nóg beter gezelschap bij

elkaar kunnen brengen, om deze
grote manifestatie van de winkel-
stand tot in de finesses vóór te be-
reiden. Met een dergelijke commis-
sie van advies MOET zulk een
evenement wel slagen, taant wat de
één vergeet, daar denkt de ander
om. En wij zijn zeker niet zo chau-
vinistisch om deze belangrijke
beurs uan de Haarlemse winkel-
stand óók voor Zandvoort niet als

iets buitengewoon belangrijks te

zien. Haarlem en Zandvoort hebben
het grootste belang bij een goede
samenwerking en er zal in dit op-
zicht óók voor onze Zandvoortse
winkelstand wederom véél te leren

zijn, terwijl de aantrekkelijkheid,
die deze beurs elk jaar óók op
de inwoners van onze gemeente
had, dit jaar wederom werd ver-
groot door vele nieuwe attracties.

Onze winkeliers zullen er belang-
rijke nieuw gezichtspunten kunnen
opdoen, besturen van onze midden-
standsverenigingen eveneens, want
voor Zandvoort, waar men door
allerlei evenementen de Zandvoortse
winkelstand in aller belangstelling
loïl plaatsen, zal men hier zeker
veel kunnen vinden, dat t.z.t. óók in
Zandvoort als richtlijn kan dienen
bij komende exposities, actie's of
wat dan ook, die men hier óók in
steeds toenemende mate en met
steeds méér succes reeds heeft ge-
houden en voor de toekomst voor-
bereidt.

De standruimte (1600 m=) werd
ditmaal verhuurd aan 81 exposan-
ten. Voor de buitengemeenten werd
een zéér toe te juichen nieuwe
maatregel ingevoerd. Men zal n.l.

niet meer aan de loketten eindeloos
moeten wachten voor het kopen
«an een toegangsbewijs (met het
~0n. „voorrangskaartje") doch dit

jaar voor het eerst werd voor de
buitengemeenten vóórverkoop inge-
voerd. U koopt het kaartje nu in

Zandvoort, (zie de advertentie) en
leunt meteen naar binnen.
En wat de attracties betreft zal

het ongetwijfeld aan de jonge
moeders véél vreugde geven, dat zij

hun kleuters tot 6 jaar naar dece
Beurs kunnen medenemen, want
tegenover het Beursgebouw in da
Wilhelminastraat no. 3, werd een
kinderbewaarplaats ingericht, waar
onder deskundige leiding de klein-

tjes prettig worden bezig gehouden.
Een unicum in ons land, waarvan
men terecht véél effect verwacht.

De verdere bijzonderheden? Een
complete model-woning-inrichting
voor klein behuisden, waar zal

worden aangetoond hoe met smaak
en eenvoudige middelen het meu-
bileringsvraagstuk voor kleine

woonruimten kan worden opgelost
door toepassing van uieinig plaats-
innemende moderne en practische
meubelen. Voorts een mode-show
met 5 mannequins, waarvan één
speciaal voor de bakvis-leeftijd, de
zgn. „leen-agers". Vijf maal per
dag wordt deze show gehouden en
wij raden U aan: gaat U nu eens
's morgens om 11 uur, dan kunt V
er wellicht rustiger van genieten
dan op de overige uren.
Er is een schilderijen-expositie,

een show van moderne handge-
brcide kleding, televisie — dit jaar

voor het eerst — een Japanse thee-

tuin, ivaar gratis thee wordt geser-

veerd, een filmzaal, tonar U kunt
uitrusten en tevens genieten van
amusements- en culturele films, V

vindt er iedere avond Lou Bandy
als gast in een optreden van pl.m.
20 minuten, een Radio-orkest o.l.v.

Frans Poptie, met zang van Eddy
Christiani, de bekende radio-imi-
tator Peter Piekos als conferencier,
U zult er kunnen dansen van 10-11
uur en op Uw nummerkaartjes, die
bij het binnentreden worden uitge-
reikt, een grotere of kleinere prijs

kunnen winnen en tenslotte van-
zelfsprekend bak- en kook-demon-
straties, keuren en proeven, wat er
onafscheidelijk aan is verbonden en
zelfs een glasblazerij.

Dat het grote belang van deze

voorjaarsbeurs óók landelijk ter-

dege wordt ingezien, blijkt tuel uit

het feit, dat de A.V.R.O. er twee-
maal zendtijd aan zal gaan besteden.

De op-et rait deze 13e VoorjaaTS-
beurs is kolossaal en zal opnieuw
duizenden mensen gaan trekken.
Velen, uit Zandvoort zullen daar, als
voorheen, óók dit jaar weer aan-
wezig zijn. Wij wensen de organisa-
toren gaarne alle succes, dat zij zo-
zeer verdienen.
Maar die nieuwe advies-commis-

sie, die was ons een openbaring,
wat zou met een dergelijke samen-
stelling, die óók in Zandvoort
mogelijk zou wezen en met hetzelfde
enthousiasme en dezelfde onmisbare
eensgezindheid, óók in onze ge-
meente — vanzelfsprekend in be-
scheidener mate — véél, ja alles te
bereiken zijn. Moge deze 13e Haar-
lemse Voorjaarsbeurs óók in dit
opzicht Zandvoort ten voorbeeld zijn.

K.

p.; 4e prijs: koppel Mevr. Janssen-
Mej. Saeger 5037 p.; 5e prijs: (een
taart) koppel J. de Jong - J. Paap
4994 punten, met welk aantal het
hoogst aantal punten tijdens de Ie
avond werd bereikt.
Een gezellig bal volgde hierna,

tijdens welk bal de uitslag der ver-
loting, met als hoofdprijs een
waardebon van ƒ200,— werd be-
kend gemaakt. Daarna volgde nog
een optreden van de populaire
Tiroler kapel met geheel nieuwe
shownummers, die opnieuw groot
enthousiasme verwekten, waarna
diep na middernacht dit zo ge-
slaagde tournooi besloten werd met
een slotwoord van de voorzitter
van de Zandvoortse muziekkapel,
de heer P. Schaap, die in geestige
bewoordingen op de hem zo eigene
wijze de dank der kapel vertolkte
voor het betoonde enthousiasme,
voor aller medewerking en de toe-
zegging deed, dat een als „herboren"
kapel binnenkort haar entree in
Zandvoort zal maken, een ensemble,
waarop men dan, dank zij de mede-
werking van de gehele burgerij,
terecht trots zal kunnen zijn. Ten-
slotte wekte spreker op, de komende
actie voor nieuwe instrumenten
krachtig te steunen.

Bekend Zandvoorter wordt
genaturaliseerd
Naar wij vernemen is de tweede

kamer gepasseerd het voorstel tot

naturalisatie van een aantal vreem-
delingen. Het betreft hier de lijst

met als lijstaanvoerder Kurt Emil
Brandt, waarop 22 namen voorko-
men, waaronder zich bevindt die
van Draroslav Petrovic, geboren te
Knjazevac in Yoego Slavië op 24
Aug. 1914. Dragan Petrovitch, de
eigenaar van bodega Petrovitch, in
de Kerkstraat, is in Zandvoort een
zéér gezien én alom bekend persoon.
Sinds zijn kinderjaren woont hij

reeds in de badplaats. Als grote en
unieke bijzonderheid bij dit toeken-
nen van het Nederlandse staats-
burgerschap vermeldt zijn staat van
verdienste, dat hij zéér actief deel-
nam aan het ondergronds verzet in
de bezettingstijd. De heer Petro-
vitch was n.l. lid van de groep
„Dommering" in Arnhem en ver-

"

richtte gevaarlijk en zéér belang-
rijk ondergronds verzetswerk. Op
grond hiervan wordt voorgesteld
hem „met ere" tot Nederlander te
verklaren.

Wim Noske in Zandvoort
Op Donderdag 3 Maart a.s. zal in

het theater Monopole een gelangrijk
evenement plaats vinden. Immers,
op deze datum zal - in het kader
van het winterprogramma van 't

Helm de - zowel nationaal als inter-
nationaal bekende violist Willem
Noske optreden, met Miep den Her-
der aan. de vleugel.
Het programma omvat werken

van Handel (Sonate in E op. no. 12,)

Joseph Gibbs (Sonate in d op. 1 no.

1,) Albertus Groneman (Sonate in G
op. 1 no. 12) allen componisten uit
de 18e eeuw. Van Antonin Dvorak
wordt de sonatine voor viool en
piano in G op. 100 uitgevoerd. Van
Josef Suk - de schoonzoon van Dvo-
rak - vier stukken op. 17.

De heer Noske zal voorafgaande
aan elke compositie een korte toe-
lichting geven. Gelet op het pro-
gramma belooft dit viool-recital 'n

belangwekkende avond te worden.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. werd gespeeld om

het 2e maandelijkse kampioenschap.
Na een spannende strijd werd no. :.

Th. van Staveren; 2. G. Meijer;
3. W. Koning. Volgende week gaan
we beginnen met het 3e maande-
lijkse kampioenschap .

Mevrouw!
De eerste Specialiste van CHEN YU - NEW YORK, LOS
ANGELOS, zal op WOENSDAG 3 en DONDERDAG 4 Maart a.».

in onze zaak aanwezig zijn voor het geven van

complete gratis manicure
en handbehandeling

Duur ong. 45 minuten. Laat deze unieke gelegenheid niet voorbij
gaan. - Alleen volgens afspraak.

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107



,,Ko?n, ga mee

mastklimmen !"

„Wat, heb jtj de mast in je eigen

kamer ?"

„liatuurlijk. Met Draadomroep

heb je de omroepstudio's in huis.

Studioklank, man !''

,,En de ham ?''

,,Die's binnen. De luister-ham rail

het beste luister-genot - die heeft iedere

Draadomroep-abonn'e.

"

Steravond of Surprises, Showboat

of Caroussel - met Draadomroep
bent U er altijd bij. Hilversum I

en II - en de beste buitenlandse

programma's - bereiken Uw luid-

spreker via de beschermde muziek-

lijnen van PTT*. Dus geen gekraak,

geruis of gebrom, maar studio-

klank - natuurgetrouw en op volle

bandbreedte. Draadomroep is zui-

nig op Uw geld en humeur - maar

royaal met de geluidskwaliteit.

Neem ook een aansluiting en

U hoort het fijnste hel best!

*AIs U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programma-nec woont.

DRAADOMROEP
geeft storïngvrlje studioklank

N Fa. E. BOS & Zonen
HALTESTBAAT 28 - TELEF. 2112
Binnenw.l55b, Heemstede, Tel.39872

U kunt bij ons nog steeds gezouten
vatgrcenten krijgen en prima kwa-
liteit. Snrjboontjes, prachtige sper-
ciebonen, andijvie en de beste
zuurkool. Ook hebben wij alle

soorten Diepvries-groenten in voor-
raad. De tuinboontjes zijn ook won-
der lekker! Neemt U eens een keer
Diepvries-groente. U kunt ook
spercieboontjes of doperwtjes uit-

gewogen krijgen, in 10 min. gaar!
Ook kunt U bij ons, panklaar, verse

j

groenten krijgen, waar U niets aan
hebt te doen. alleen U moet het
koken! Als het in de machine gaat
moet het eerst goed schoongewassen
worden, want als er een zandje in

zit zegt onze machine: „Baas doe
het zelf maar!" Heden hebben wij
panklaar boerekool, groene kool.

rode kool, kleine harde spruitjes,

schoongesneden uien en hutspot-
wortelen, andijvie enz. Soepgroente
kant en klaar 30 et. per 100 gram.
Dan krijgt U pieterselie, selderi,

prei. bloemkool, worteltjes enz.

Aardappelen kunt U schoon krijgen
uit de machine of geschild. Aard-
appelen vanaf J'1,35 per 10 kg.
Neemt U eens proef!

REKEN EN OORDEEL.
Fa. BOS BRENGT VOORDEEL!

HAMEA-GELEI
maakt ruwe handen

In één nacht gaaf en zacht

Balcon-varia
Aarie: En Wullum, ben j' al öp de
schaets 'eweest jü?

Wullurii: Hou op man, je weet, ons
plekkie op de Rotonde is nou ijs-

baen 'eworde en 'k denk: vooroit,
'k gae ook nog eris 'n baentje
maeke, maer 'k had die dinge nog
niet an m*n biene, o£ 'k lag al op
m'n snuffcrl. Main niet meer
'ezien op die aisbaen. En tochte

jü. . . .tochte. . .

.

Aerie: Maer onze jonges en maisies
vermaeke zich daer toch maer
best. al ben 'k met je iens Wul-
lum. dal ze beter 'n aisbaen in 't

Guw'fc duvp konde maeke.
Wullum: Heb je 'eleze Aerie. dat

onze vatdslede zonder d'r ion

woordje over voil te maeke alle

dcirio hebben 'ekochl van Jonk-
liter' Kwarles ^cur maer ofi'ctjes

driehonderd doizend gulde?

Aerie: Jae, snap jai d'r wal van jü?
Daer moste ze aigeluk de vlag
veur oilstckc. Wat zain we nou
toch 'n grote plaes 'eworde hè?
Meschien kunne ze nou veur ons
óók nog wel 's 'n plekkie oitzoeke,

waer we weer op ons gemakkie
acrcpcls kunnen gacn polo. 'k Wil
wel weer 's een keertje aan de
gang.

Wulliim: Ik óók jü. maer 't schaint
nog altaid zó lc zain: de aeltjes

zain do grond nog niet oit.

.Aerie: Maer je ken nóóit wete: 't

kan best zain, dat ze nou allegaer
dood'c-vrore zain en dan maeke
we in die nieuwe Zanvertse doino
vost 'n bost kans. 'k Hoon. dat wo
d'r maer gauw 's wat van horc.

Oni*ustig, gejaagd!
Mijnhardt's Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

RAADSVERGADERING
(Vervolg van pag. 1).

Hr. SLEGERS wijst op enkele
technische bezwaren in het bestek,
o.a. het met de hand mengen van
de specie en vraagt, of genoeg oude
stenen voorhanden zijn.

De VOORZITTER zegt, dat Hr.
Wcber geheel len onrechte een zéér
bekwaam architect in een ver-
keerd daglicht plaatst. De uitge-
hakte stenen in de watertoren kwa-
men er n.1. geheel verpulverd uit
door de droogte, niet door de vocht.
Er zijn inderdaad enkele kleine
gebreken, doch deze worden af-
doende verholpen. Niemand treft
hier enig verwijt. De watertoren
voldoet uitstekend en geen fractie
van blaam treft hier de architect,
Hr. Zietsma. Een nieuwe toren zou
minstens ƒ800.000,— kosten, doch
na de restauratie wordt de oude
véél fraaier dan een nieuwe, ter-
wijl er oude stenen voldoende zijn,

alle van dezelfde kleur, vorm en
grootte.
Hr. BREURE vraagt, of het mo-

gelijk is, een zekerheidssom te eisen
van de aannemer.
De VOORZITTER zegt, dat deze

er altijd is, ingevolge de betalings-
regeling.
Hr. SLAGVELD besluit met op

Ie merken, het niet in de haak te
vinden van Hr. Weber, dat hij zich
op deze wijze over de watertoren
uitliet, maar evenmin mag de voor-
zitter de zaak te rooskleurig voor-
stellen. Bij de bouw van de water-
toren zijn fouten gemaakt en wel
verschillende, die heus niet zo een-
voudig te herstellen zijn, al behoeft
niet te worden gevreesd, dat de
Loren tengevolge daarvan in elkaar
zal vallen.
Het aanvullend crediet wordt

hierna met algemene stemmen
verleend.

HOOFDlnKBESPSJIS
Mijrvhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 et.

Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 et.

Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

AANKOOP DUINTERREIN.
Zonder slag of stoot wordt hierna

aangenomen het o.i. meest belang-
rijke voorstel van deze raads-
agenda, n.1. de aankoop van het
gehele duinterrein ten Noorden van
de spoorbaan tot aan de grens van
de gemeente Bloemendaal, groot
146.54.53 H.A. van de familie Quar-
les van Ufford voor ƒ300.000,—

.

Een enorm belangrijk voorstel,waar
volgende generaties waarschijnlijk
de vruchten van zullen plukken,
omdat het een enorme uitbreiding
van Zandvocrt in het verschiet
stelt. Slechts de heren Lindeman
en Gosen vroegen enkele nadere
inlichtingen.

KENNEMER SPORTPARK.
Evenmin ontmoette het bezwaren

een geldlening te verstrekken aan
het R.K. kerkbestuur van de pa-
rochie St. Agatha te Zandvoort van
ƒ95.200,— alsmede een jaarlijkse
subsidie van ƒ3475,—• per jaar ten
behoeve van het Kennemer Sport-
park, op nader omschreven voor-
waarden.
Een crediet van ƒ19.930,— werd

daarna zonder debat verstrekt voor
vernieuwing van een gedeelte van
het meubilair in de Hannie Schafl-
school en het bouwen van een
overdekte rijwielbergplaats.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)
GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

SUBSIDIEVERHOGING.
Twee voorstellen vragen dan ten-

slotte nog dt aandacht, welke ge-
lijktijdig worden behandeld, n.1. de
verhoging van de subsidie aan
slichting „'t Helm" van ƒ600,— tot

ƒ1000,— en die .aan het Instituut
voor arbeidersontwikkeling van
./200,— tot ƒ300,—.
Het werd een interessant debat,

geopend door Mr. PORRENGA die
opmerkte het persoonlijk eerst een
moeilijk punt te vinden,, hoewel hij

beide instellingen deze subsidie-
verhogingen van harte gunt. Te-
meer werd het voor spr. moeilijk,
omdat de culturele commissie deze
voorstellen naar de raad verwees.
Tenslotte gaf het voor spreker de
doorslag, dat men voor culturele
doeleinden niet genoeg gelden be-
schikbaar kan stellen, reden waar-
om spreker volkomen accoord gaal
met dit voorstel.

Weth. v.d. WERFF zegt, dat dit

geen voorstellen van het college
pijn, doch de raad moet hier maar
beslissen. Persoonlijk vindt spreker,
dat deze voorstellen een precedent
kunnen scheppen, immers, vereni-
gingen die uitsluitend „organiseren"
kritqen subsidie en verenigingen,
die zcli' iets presteren, krijgen niels.

Hr. WEBER zou eerst het rap-
port van de kleine culturele com-
missie willen afwachten.
Mr. PORRENGA zegt dan. dat

deze verhoging uitsluitend geldt

voor het nu lopende seizoen, in een
volgende begroting zal alles op-
nieuw door do culturele commissie
worden bezien.

Mevr. MOL wijst op de dringende
noodzaak, de culturele conlactcom-
raissic véél groter te maken.
Hr. LINDEMAN deelt het stund-

punt van Mr. Porrengu en is het
niet eens met wethouder van der
Werff. De activiteiten van „'t Helm"
en het „I.v.A.O." liggen op een héél
ander niveau dan de amateurver-
enipingen Deze laatste brengen geen
cultuur met een grote „C", doch
véél meer amusement.

Dr. BREURE dacht wel, daar het
hier slechts om ƒ400,— ging en, niet
om tienduizenden, dat de debatten
erover erg lang zouden duren, Spr.
houdt een pleidooi voor dit voor-

stel in de geest van Hr. Lindeman.
Weth. KERKMAN wijst erop, dat

de raadsleden zich véél meer op
deze nieuwe taak in culturele zin
moeten gaan instellen. Het zou
aanbeveling verdienen, zich om-
trent deze materie eens door een
deskundige te laten voorlichten.

Nadat de VOORZITTER heeft op-
gemerkt, dit laatste als „voorstel"
gaarne in het college te willen be-
handelen, wordt de subsidieverho-
ging voor dit seizoen in beide ge-
vallen goedgekeurd met aantekening,
dat de heren Weber en Koning zich
ertegen hebben verklaard.

PUROL GENEEST
ruwe huid, ruwe handen, ruwe lippen

RONDVRAAG.
Mevrouw MOL vraagt, of school-

zwemmen voor Zandvoort wenselijk
zou zijn. De voorzitter zegt toe, dit

te zullen onderzoeken.

Hr. SLEGERS vraagt in een uit-

voerig betoog, of Publieke werken
in Zandvoort andere maatstaven
aanlegt .bij het bouwen van kelders
dan in andere plaatsen. Spreker
heeft dit persoonlijk ondervonden
en vindt dit een abnormale machts-
ontwikkeling. Laat men zich toch
houden aan de voorschriften van de
bouwverordening en niet overdrij-
ven. Spreker zal hierover nog een
schriftelijk verzoek indienen. De
voorzitter belooft, dat de zaak zal

worden onderzocht en dat de Hr.
Slegers antwoord zal krijgen.

Hr.GOSEN haalt het Heemsteedse
raadsverslag aan, in verband met
de tunnelbouw aan de Zandvoortse-
laan, waaruit blijkt, dat Heemstede
niets weet. Vraagt, of Zandvoort in

dezelfde omstandigheden verkeert
en is erg verontrust, over de grote
omweg, die de nieuwe busverbin-
ding naar Zandvoort wellicht straks
zal gaan maken, zolang de tunnel-
bouw nog geen feit is. De voorzitter
zegt, nog niet bevoegd te zijn, daar-
over te spreken. Maandag heeft hij

daarover een bespreking gehad met
de Directeur van de Ned. Spoor-
wegen. Er is trouwens over deze
affaire bijna dagelijks contact met
de belanghebbenden. De zaak van

de tunnelbouw nadert echter 'de
voltooiing der voorbereidingen en
zéér binnenkort zal spreker een
onderhoud hebben met de heer
Jurrissen van de N.Z.H.V.M. over
de z-oute van de bus, waarbij van-
zelfsprekend de belangen der Zand-
voortse forensen niet zullen wor-
den vergeten.

Mr. PORRENGA vraagt, hoe de
commissie „Viering nationale be-
vrijding" eigenlijk is tot stand ge-
komen. De voorzitter antwoordt,
dat op verzoek van B. & W. deze
voorbereiding ter hand werd ge-
nomen door de plaatselijke com-
missie „1940-1945" een en ander in-
gevolge richtlijnen door het Rijk
verstrekt.,

Hr. TATES informeert naar be-
paalde voorwaarden bij de verkoop
van een stuk bouwgrond.
Weth. v.d. Werff zegt, dat deze

voorwaarden werden gesteld in ver-
band met migratie-toewijzingen.

Hr. SLAGVELD toont zich even-
als de Hr. Gosen verontrust over
courantenberichten inzake de voor-
genomen tunnelbouw, alsmede over
de busverbinding. Vraagt, of het
niet wenselijk zou zijn, dat hier-
over nog eens een telegram naar de
betreffende Rijks-instanties wordt
gezonden. De voorzitter acht zulk
een request thans niet opportuun.
De zaak nadert een beslissend sta-

dium, waarover zo spoedig mogelijk
nadere mededelingen zullen volgen.
Er moet echter nog even worden
afgewacht-, doch een en ander ont-
wikkelt zich in zéér gunstige zin.

Een interpellatie van de heer C.
SLEGERS, die gaarne van B. & W.
wil weten, waarom de gunning van
het bouwrijp maken van de gron-
den in Bentveld niet aan de laagste
inschrijfster geschiedde, doch aan
de derde onderaan de lijst, werd
nadat hierover even was gedebat-
teerd, na de Rondvraag in besloten
zitting behandeld. De heer Slegers
merkte daarbij nog op, dat men in
aannemerskringen, waar deze
vreemde gang van zaken nog al

enig rumoer verwekte, zéér
nieuwsgierig is naar de oplossing
van dit vraagstuk.

Om half elf werd daarna de open-
bare vergadering door de voorzitter
gesloten. K.

Revue „'t Voetlicht"

Het zal leiders en uitvoerenden
van de revue „Larie Lawine", waar-
mede de R.K. toneelvereniging „'t

Voetlicht" Dinsdag 15 en Donderdag
17 Febr. in theater Monopole op de
planken kwam, nu wel ten volle
duidelijk geworden zijn, dat het
glibberige pad der amateur-revue-
kunst vol voetangels en klemmen
ligt. Het voorbereiden van zulk een
revue vereist voor amateurs maan-
den van ingespannen werken en
bovendien een zich hoeden voor
overdaad. Het is waarschijnlijk aan'
het gemis van beide absolute eisen
te wijten, dat „Larie-Lawine" niet
dat succes boekte, dat met vroegere
revue's van dezelfde vereniging
werd verkregen. De auteurs, Bert
van Gijzel, bijgestaan door de heer
J. van Loenen hebben, ditmaal te-
veel van het goede willen brengen,
waardoor wegens tijdnood, verschil-
lende onderdelen moesten verval-
len en bovendien kregen zij

bij de betrekkelijk korte tijd van
instudering niet die medewerking
van de medespelenden , die men
vroeger verkreeg.
Dat alles moge enigszins als ex-

cuus kunnen dienen voor de min-
der geslaagde opvoering van deze
revue, vast staat eveneens, dat
originaliteit en humor niet die
hoogte bereikten, die wij in vroe-
gere revue's vaststelden. Vooral in

de sketches was de oplossing en op-
zet dikwijls zeer gezocht eni boven-
dien af en toe angstwekkend dillet-

lantisch van opzet.
Gelukkig waren er ook méér ge-

slaagde momenten. De fraaie op-
mars van het deelnemende ensemble,
de kostelijke film, op originele wijze
in het geheel verwerkt, het voor-
treffelijk gezongen „Mister Sand-
man" van Carmen Emanuels, enkele
boeiende dansen, waarvan vooral
het oude Menuet zéér opviel, de
suggestieve oorlogs-scène en de
voortreffelijke parodie op de „paar-
denstaart-haarmode" waren daar
enkele voorbeelden van. De beide
komieken Joop Heiligers en Jan
Plantenga deden zich ook nu weer
kennen als uitgesproken revue-
komieken in hun doldwaze grollen
en grappen.
Een woord van véél waardering

komt zeker toe aan het voortreffe-
lijk spelend revue-orkest o.l.v. Her-
man Halewijn, dat op uitmuntende
wijze zijn taak vervulde. Ook cos-
tumes van Nel Rooth en de Natio-
nale revue Bob Peters wekten véél
bewondering. De decors van Piet

Geusebroek voldeden over het al-

gemeen goed, gelet op hel mini-
male, dat theater Monopole in dit

opzicht te bieden heeft, werd hier
enorm veel en zeer geslaagd werk
verricht.
Wij namen de totaalindruk mee,

dat hier wederom door amateurs
een enorme prestatie werd geleverd,
want de opvoering van een derge-
lijk omvangrijk zang- en kijkspel
is een geweldige opgave. Dat „'t

Voetlicht" hel kim, en dat óók de
heer Van Gijzel daarvoor de capa-
citeiten bezit, bewezen vorige uit-
voeringen. Dat het ditmaal minder
slaagde, lag o.i. aan te korte lijd

van voorbereiding en een tè over-
laden programma.
Niettemin hopen wij van harte,

dal men met dit werk zal blijven
doorgaan, dat een welkome aflei-

ding betekent in het werk van onze
amateur-verenigingen en toch altijd

óók bii minder geslaagde opvoerin-
gen, een prestatie blijft, die grote
bewondering afdwingt.
De uitvoering werd Dinsdagavond

o.m. bij gewoond door burgemees-
ter Mr. H. M. van Fenema, wiens
echtgenote vóór de aanvang der
voorstelling fraaie bloemen werden
overhandigd. K.

Warmwaterzakken
reeds VANAF ƒ3,75
met garantie-bewijs.

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week. als extra reclame

250 gr. Spritsjes 65 et
10 harde Zandgebakjes ƒ 1,10

AFD. ZANDVOORT v.h.

Nederlandsche Roode Kruis

Algemene
ledenvergadering
op DONDERDAG 3 MAART 1955
des avonds 8.30 UUR in Hotel
KEUR, Zeestraat.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen.
3. Jaarverslag Secretaris.
4. Jaarverslag Penningmeester.
5. Verslag Kascommissie.
6. Benoeming Kascommissie '55.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Voorstellen voor deze alg. Verga-
dering dienen. 2 maal 24 uur vóór
de vergadering bij het Secretariaat
te worden ingezonden.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

Ned. Christen Vrouwenbond belegt
een vergadering in de nieuwe con-
sistorie der Hervormde kerk op
Vrijdag 4 Maart, waar de heer L.
van der Zweep, inspecteur van het
Lager Onderwijs bij de Inspectie
Amsteïdam, zal spreken over het
onderwerp: „Mensentypen".
Door periodieke aftreding van

Mevrouw G. J. Kievit-Grezel is een
bestuursvacature in het afdelings-
bestuur ontstaan, daar deze zich
niet meer herkiesbaar stelt. Als
candidate heeft het bestuur gesteld
Mevr. A. Steet-skamp-Janssen.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Nieuwe actie winkeliers
Naar wij van de heer Nooy ver-

nemen, wordt een nieuwe, leuke
actie door een aantal Zandvoortse
winkeliers voorbereid, waarvan
men grote verwachtingen heeft. De
start ervoor zal reeds begin Maart
plaats hebben en aansluiten aan de
voorbereidingen voor de viering
van de 10de Nationale bevrijdings-
dag.

Kook- en bakcursus
De commissie voor huishoude-

lijke en gezinsvoorlichting verzoekt
ons nog even de aandacht, te willen
vestigen op de derde les van de
kook- en bakcursus, welke Maan-
dag a.s. in het gebouwtje van het
gemeentelijk gasbedrijf aan de Tol-
weg no. 10 wordt gehouden door
Mej. A. Frenie, lerares aan het gem.
energiebedrijf te Haarlem.
Deze derde les belooft zéér inte-

ressant te worden. De toegang is

gratis Bovendien zal tevens wor-
den gedemonstreerd hoe men
uiterst zuinig en doelmatig met het
gasgebruik kan wezen.

HOOGWATER
H.W. L..W. H.W. L.W. Strand

Febr. berijdbaar
27 6,33 13,30 18,53 2.00 10,30-17,00
28 7,19 14,30 19,41 2,30 11.30-17,30
Maart
1 8,07 15,00 20,36 3,30 12,00-18,30
2 9,08 16,00 21,51 5,00 13,00-20,00
3 10,34 17,30 23,29 6,30 14,30-21,30
4 —,— 6,30 12,15 19,00 3,30-10,00
5 1,02 8,00 13,29 20,30 5,00-11,30
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

K.J.C. Noord
Donderdag j.1. speelde K.J.C. Noord
de 3e ronde van het maandkampi-
oenschap. Ie is J. Zwemmer 15887 p.
2e A. Drommel 14488 p.; 3e A.Kerk-
man 14408 p.; 4e R. Roest 14208 p.
Dinsdag 8 Febr. overleed plotse-

ling ons lid de heer A. Schaap. Zijn
heengaan heeft in K.J.C. Noord een
diepe indruk gemaakt.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter. Znd. 19.

Voorber. H. Avondmaal.
5 uur.' candidaat A. N. Venema,

tijdelijk te Zandvoort.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. (2e Lijdensweek).

v.m. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
N.m, 7 uur: Ds. K. Strijd, pred. te
's-Hertogenbosch. Bijz. dienst.
Onderwerp. „Twee dingen waar
het om gaat",

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer H. D. v.d. Ouw.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, van Haarlem.

N.m. 7 uur: Jongerendienst.
Ds. S.M.A. Daalder, van Haarlem.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
M. C. Draijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.' Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

Dankbetuiging
De Heer en Mevrouw

J. JONGBLOED-SPOELDER
betuigen bij deze hun hartelijke
dank voor de zéér vele bewijzen
van belangstelling bij hun huwelijk
ondervonden.

ZANDVOORT, 25 Februari 1955.
Frans Zwaanstraat 40.

TE KOOP GEVRAAGD: 2de hands
DAMESRIJWIEL, in goede staat.
Br. no. 39-27 bureau van dit blad.

Een fraaie en
interessante show
De Wala corsetterie Peters-Smit,

gevestigd te Haarlem, heeft op-
nieuw velen aan zich verplicht, door
de buitengewoon verzorgde en in-
teressante show van haar produc-
ten, die zij Vrijdagmiddag en -avond
in gebouw „Zomerlust" door een
aantal mannequins liet verzorgen,
met buitengewoon duidelijk com-
mentaar. De belangstelling ervoor
was zéér bevredigend en dankbaar
zullen de aanwezigen van de
nieuwste snufjes op dit gebied heb-
ben kennis genomen, want ook hier
schrijdt de steeds verdere vervol-
making voort, omdat men steeds
méér gaat beseffen, dat een doel-
treffende vormgeving de make-up
betekent voor het figuur en een
eerste vereiste is voor het vol-
maakte dragen van de toiletten.
Een tweetal uitzonderlijk mooie

films over leven en werken in een
groot huis op dit gebied in New
York, accentueerde dit alles nog
eens extra en bood tevens menig
fraai beeld uit deze wereldstad.
Be verzorging van deze show was

lot in de perfectie geregeld en
maakte een zéér voorname indruk.
Een herhaling ervan b.v. in de sei-
zoentijd, lijkt ons voor de dan aan-
wezige badgasten, 'n evenement, dat
ongetwijfeld véél belangstelling zal
trekken, omdat deze uiterst des-
kundige voorlichting stellig door
hen op zéér hoge prijs zal worden
gesteld.

Met grote voldoening kan Mevr.
Peters-Smit op het alleszins wel-
slagen van deze voortreffelijk ge-
organiseerde show terugzien.

TELEVISIE

DE WE1VS VAN IEDEREEN!
Zie het op z'n best met PH2L1PS TELEVISIE!

Prima beeld., ƒ697,—. Groot beeld ..ƒ1095,—.
Groter beeld ƒ1395,— . Prima ontvangst.
Wij brengen U thuis gezelligheid en sfeer!

PHILIPS RADIO: Bi-Ampli. Een genot om
naar te luisteren, ƒ468,—

.

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,—. In iedere prijs-
klasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS PLATENSPELERS en WISSELAAR.
Vanaf ƒ89,— of ƒ!,— per week.

Maak Uw eigen programma met onze gramo-
foonplaten. Wij leveren alle gewenste muziek en
opnamen. Klassiek, populair en modern.
Platenspelers en wisselaars met 10 platen naar
keuze vanaf 12 x ƒ12,75 zonder vooruitbetaling.

HOOGTEZON: Philips Biosol - Sana Sun
Hanau - Solaris. - Raadpleeg Uw huisarts.

SCHOONMAAK IN ZICHT! Een goede stofzui-
ger verlicht Uw werk! STOFZUIGERS, div.
merken: Excelsior, Ruton, Holland-Electro etc.
vanaf ,/2,— p.w.

Wij leveren: Koelkasten, Wasmachines, Droog-
machines, Fornuizen, Strijkbouten, Broodroos-
ters etc. Komt V eens kijken en luisteren? Wij
regelen op prettige wijze de betaling met U!

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

F. H. PENAAT
Kostverlorensbraat 7 - Telefoon 2534

Erkend Philips Service Dealer.

Electrische
Wasmachine's

Weet U wat een genot het is een electr. WAS-
MACHINE te bezitten? Geen vermoeiende
wasdag meer, maar een wasdag waar U met
pleizier naar uitkijkt. Wij hebben ze in voor-
raad in diverse prijzen en merken.

BICO - ERRES - A.E.G. - RUTON' - HOOVER
EDIJ WASMACHINES
Reeds vanaf ƒ179,— of

1 x ƒ19,— en 18 maanden a ƒ10,60

Ook voor verhuur van wasmachines.

TELEVISIE- EN RADIOHANDEL

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook üw publiciteitsorgaan!

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

De speciaalzaak in Zandvoort.

Profiteer deze week van onze speciale aanbieding

Prima Goudreinetten per kg. 25 cent
(om te moezen).

Sinaasappelen - Walnoten - Verse kasvoorjaars-
groenten - Soepen in pakjes en in blik - Sar-
dines - Zalm - Zoute Pinda's - vers gebrande
pinda's - Vruchten op sap in flacon en blik.

Enorme sortering JAM enz.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Ziet onze etalages!

Let op onze advertentie van volgende toeek.'

Dan brengen wij een GROTE SHOW!

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wij ile si en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



Vereniging „De Haltestraat"
De Haltestraat, die mee gaat met de tijd; Tart elke grootsteedse concurrentiestrijd!

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

Fa. L. Balledux & Zonen
WONINGINRIGHTINGSBEDRIJF

voor goed

behangwerk
Vraagt vrijblijvend monsterboeken

en prijsopgaaf.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

Tweeling-service
Iedere a.s. moeder die in
MAART een BABY-UITZET
bij ons koopt krijgt bij ge-
boorte van een tweeling

eenzelfde uitzet
OADEAU!

OoJc hebben wij voor U alle soorten BABY-
WOL en KLEUTERKLEDING
Zie nu onze speciale baby- en kleuter-etalage!

DE WOLBAAL
Haltostraat 12a - Telef, 2099

„Doch kom eens binnen, rust een poos,
Gij ziet er beeld en kïeurgeflonker"

.

Zo sprak%J. Winkler Prins, en
hij bedoelde dit niet, maar het geldt- óók voor:

Spoelder's
Kappershuis
Vobr"darriës' èn héren.

HALTESTRAAT 14 - TELEFOON 2462

AMERICAN



COGNAC
per

'/, L. /'7,15; i/o L. ,/'3,65; '/ L. ƒ5,50;
Vi L. J'2,85; per maatje ,/'0,75.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT Z2A TELEFOON 2532

Theater „EVBonopole' 3

Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 25 t.rn. Maandag 28 Febr. 8 uur

De film die 8 Oscars won! De film van
het jaar! - BURT LANCASTER
DEBORAH KERR - FRANK SINATRA
DONNA REED

From Here to Eternity
Het fenomenale wereldsucces dat de toe-
schouwers uren ademloos geboeid houdt.

Toegang 18 jaar.

Dinsdag 1 en Woensdag 2 Maart 8 uur

Bekentenis in Budapest
DANA ANDREWS MARTA TOREN
Een politieke avonturenfilm met scherpe
dialoog, knappe vertolking en sterke
uitbeelding. Avonturen aan de lopende
band. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 27 Februari 2.30 uur

Speciale matinee

Wij presenteren U de Koning der Cowboys
ROY ROGERS in:

ch
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 3 MAART GERESERVEERD
voor Culturele Kring „'T HELM".

Xm/MtHfdifM
Haarlemse Voorjaars -

EURSvoor -«•

m
.V.V.*.v.w
• «•90

> e • o • «

o « • • •
• • • o •
e • • • •

i • e • e o
I 9 • O • •

Model-Woninginrichting voor Klein-behuisden (gratis),

Modeshow v. Stoutenbeek 5 x p. dag (gratis op 4, 5 en 1 1 Maart,
overige dagen f. 0,50 pi. r.),

Kremer's Japanse theetuin (gratis een kopje thee),

„Neveda"-show (gratis), Expositie Kunsthandel Leffclaar,
Nescafé, Maggi, Royco, Film (alles gratis),

Radio-orkest Frans Poptie m. zang van Eddy Christiani,
Peter Piekos, Radio-imitator, Philips Televisie, Glasblazerij,
Grote prijzen, Kinderbewaarplaats onder deskundige en
vertrouwde leiding. Alleen overdag (Wilhelminastraat 3, Haarlem,
t/o het beursgebouw). Elke avond Lou Bandy als gast. Het laatste
uur van iedere avond (10-11 uur) gezellig dansuurtje.

De nieuwste snufjes op huishoudelijk gebied. Interessante demon-
straties. Keuren en proeven.

* • -

ioORVERKOOP
Ü\N

Gemeente
dus ook géén

•NIU eéén vooi

**J U kuntmeer

Boel

'

„rransskaartjes
er

rt"iinnenlopen

Kaarten *•***£*«£*»

files

28

ikhandel

De Beurs is geopend:
op Vrijdag 4 en Zondag 6 Maart van 1-5 uur n.m. en des aiondu van 7-1 1 uur. Op de
overige dagen van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m. en des avonds van 7-1 1 uur, Krdage-Huis,
Leidicvaart - Haarlem. Entree f. 1.- pi. r. en kinderen to; 14 jaar f. 0.50 pi. r. Voor-
vci koop- f. 0.10 extra.

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b

Telefoon 2682

Onze weekend-

recEame
Prachtige vaste K&LFSL-AFPEN . . ƒ1,80 500 gr.

KALFSFRICANDEAU ƒ2,25 500 gr.

Mooie Kalfsschenkels met véél vlees ./ 1,- p. st.

OSSELAPPEN ƒ1,65 500 gr.

LENDE ƒ2,25 500 gr.

SCHOUDERCARBONADE ƒ1.75 500 gr.

BIJ AANKOOP VAN VLEES:
500 gr. prima eigen gesmolten RUNDVET 65 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

VOOR DE BOTERHAM: .

100 gr. Pekelvlees of 100 gr. gebr. i*
"7 K ^f

Rosbaef met 100 gr. Hamworst ..('w»l'
200 gr. Pekelvlees 90 et. 150 gr. Leverkaas 60 et.

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

200 gr. Smeerleverworst 50 et.

.Alles uitsluitend Ie kwaliteit!
U belt en wij bezorgen!

2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Begrafenisonderneming

SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ADOI Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

Ned. Reisvereniging
Consulaat Zandvoort

MAANDAG 23 FEBRUARI
8 UUR precies film-avond
over

Yoego-SIavië
in Café-Resl. De Rotonde

Een nieuwe kleurenfilm, U
briljante beelden tonend uit
een boeiend land, waar Oost
en West elkaar ontmoeten.

Inleiding en commentaar
door de Heer
J. F. VAN LUNTEREN.

Kaarten voor leden ƒ 1,—

;

niet-leden ƒ1,25 (bel. inbegr.)
verkrijgbaar bij de boekhan-
del Bakels, Esvé en Lorenz
en voor zover voorradig des
avonds aan de zaal.

Een avond van de N.R.V.
die U niet moogt missen!

Uitslag verloting

Overgebleven prijzen verloting

Uniformfonds: 713; 2553; 2010; 2411;

2318; 2400; 3230; 2346; 4037; 2435;

1703; 1268. Prijzen kunnen afgehaald

worden bij E. Bos, Haltestraat 28.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
* Kerkstraat 28 - Tetof. 2793

Zandvoori's erkende
Bromf5etshar.de!

is

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.; SIMPLEX.

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók

over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Al lijkt hel er nog niet veel op:

Tóch nadert het voorjaar!
JVu is het de tijd om Uw
garderobe te vernieuwen o} aan te vullen!

COSTUUMS v.a. ƒ150,— n. maat
MANTELCOSTUUMS ƒ125,— n. maat
DEMI SAISSONS ƒ115,— n. maat
Schitterende Sclwtse tweed voor SPORT-
COMBINATIE m. kamg. pantalon f125,—

Kleermakerij

W. SLOOTHEER
KOSTVERLORENSTRAAT 33

Stichting Culturele kring «'t Helm»

Donderdag! THEATER MONOPOLE 8.30 u.

3
Maart Willem Noske

Viool-recital

Aan de vleugel: MIEP DEN HERDER.

Werken van: Handel, Gibbs, Groneman, Dvorak
en Suk. - Kaarten a f2,— (b.ij op de dag
v.h. optreden a.d. zaal van 12 uur af.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina i 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40 /o red.
Bij contract belangr. kort.

'f?F//X£/?SÏ

FLINKE LOOPJONGEN en
nette WINKELJUFFROUW
GEVRAAGD bij Levens-
middelenbedrtjf P. Kerk-
man, Haltestraat hk. Zee-
straat. Hoog loon.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Gevraagd : NET MEISJE
voor hele of halve dagen.
Mevr. Balledux, Haltestr.27

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

GEVRAAGD: WERKSTER
2 x per week. - HOYNG,
Raadhuisplein 3.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. fS,~ p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Ruton Stil STOFZUIGER
TE KOOP. Van Ostade-
straat 30.

GEVRAAGD: Een meisje
voor de huishouding, zelf-
standig kunnende werken
en een aankomend machi-
ne-stikster. v.d. Schelde,
Haltestraat 7.

WONINGRUIL Haarlem-
Zandvoort. Aangeb. : ruim
vrij huis op goede stand.
Gevr.: Eenzelfde huis te
Zandvoort. Br. no. 100,
Boekh. Van Petegem.

FLINKE HULP GEVR.
3 x per week. Mevr. Kom-
man, De Favaugeplein 31.

TE KOOP GEVRAAGD:
Vrij huis. In ruil aangeb.
huis Zandvoort of Haarlem
Br. no. 39-24 bur. v.d. blad.

HUIS(JE) TE KOOP GEVR.
direct of binnenkort te
aanvaarden. Mevr. Paap-
Akkers, p.a. Ged. Oude
Gracht 50, Telefoon 16984,
Haarlem.

TE HUUR GEVRAAGD

:

STALLING voor luxe wa-
gen. Omg. H, de Grootstr.
Br. no. 39-25 bureau van
dit blad of telefoon 2773.

Wegens dienstplicht van de
huidige, KNECHT GEVR.
om melkwijk te lopen bij

J.J. Disseldorp, Koningstr.1

Dame 33 jr. zoekt bctr.

voor dag en nacht als

HULP IN DE HUISHOU-
DING of KINDERJUFFR.
Br. no. 99 boekhandel van
Petegem, Kerkstraat 28.

Solide HUIS voor geld-
beleggingTEKOOP GEVR.
Br. no. 39-26 bui', v.d. bl.

NU heeft de huisvrouw 3 redenen om

!««\ bij Albert Heijn te kopen!

de beste

kwaliteit

laagste

prijzen

rente plus

winstaandeel

Albert Heijn heeft de huisvrouw nooit denkbeel-

dige kortingen geboden maar altijd werkelijke

voordelen. Want waar bent U altijd veel voor-

deliger uit dan elders? flg»' Albert Heijn! Eo

waar krijgt U steeds de beste kwaliteit? Bij

Albert Heijn! Nu komt er nog een DERDE voor-

deel bij. Dank zij een vrijwillig spaarsysteem kan

elke klant nu obligatiehouder bij Albert Heijn

worden en aldus rente kweken en . .. mee-dclen in

de tirinst van dit bloeiende kruideniersbedrijf.

Wie au koopt bij Albert Heijn, bevordert dus

ia 3-voudige mate het welzijn van baar gezin.

a zodra V JJ'- ÏSor kev

ZZ:^"^"""""
„rooi f"-" k„,*«n<l«

ï.rS-SSf'KS''»-,;

°' ' "" Tol,.." -„-r
c !S8

r1ïK&, °VU
"""

Of*Ni .„-tMxwrboefeJf

Buitenlandse aP% ^a».

Bruine Bonen du 500 gram «9>7
Echte Hollandao ^m jm
Bruine Bonen ou 500 gram O4
Hela Siam Rijst yg f»
droogkokeod SOO gram ^'1
Vermicelli, opkooklengw 4j Q
fijn-middel grof 250 gram I **#

Erwten met wortelen groot buk 69
Haring In tomatensaus groot buk Dl
Chocolade Pasta per gi.<55
Vol.orto ,_ _ M «»
Goudse Kaas 100 gram 32 e» & m

Witte Hagel 200 gnm 25
Boterhamkorrels 250 gram «39
Grote Snljkoek per «uk39
Zaanse Beschuit roi v.o u «uk.

Dafsy Biscuits 250 gnm

HuishOUdZeep .waar dubbel .tuk

25
17

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper en laat U bovendien delen in de winst I

BiJZONDSnS EXPOSITiS

WONINGTEXTIEL
J. TH. KOUT

Om U een ruim overzicht te geven van onze

rijke collectie

woningtextiel
nodigen wij V uit tot een bezoek aan onze

sxposms
Gordijnstoffen, Meubelstoffen

en Bedden
welke gehouden wordt in de kroonzaal van

Rest. Brinkman, Grote Markt te Haarlem
van DINSDAG 1 Maart t.m. VRIJDAG 4 Maart.

Dinsdag van 14-17 en van 19.30-22.00 uur.

Overige dagen van 10-17 en van 19.30-22.00 uur.

DE TOEGANG IS VRIJ
en U verplicht zich tot niets.

J.Th. KORT
HAARLEM
HEEMSTEDE
ZANDVOORT
IJMUIDEN

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BRKDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen
Diploma A.W.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Beddenmagazijn
Fa. L. Balledux & Zonen

Opnieuw overtrekken en bijvullen
van. Uw MATRASSEN

Eigen werkplaatsen. . 1 dag retour.

Bedden - Matrassen - Opklapbedden

GROTE' COLLECTIE DEKENS.
Epeda en Auping binnenvering-
matrassen. 15 jaar garantie.

Ziet onze etalages!

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596
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«'t Helm»

Het officiële communiqué, ons

verstrekt door Stichting „'t Helm."

en elders in dit blad afgedrukt,

heeft mij persoonlijk véél vreugde
gegeven, omdat nu eindelijk een
lang gekoesterde wens in vervulling

lijkt te gaan. Zandvoort krygt n.l.

zomeravond-concerten, evenemen-
ten, die bij het Zandvoortse seizoen

behoren en tot nu toe maar dl te

zeer werden gemist. Het staat voor
mij vast, dat „'t Helm" thans de
goede weg inslaat. Hier wordt
belangrijk cultureel werk. voorbe-
reid en dat men het gaat doen in

samenwerking met Stichting „Tou-
ring Zandvoort" is eveneens van
niet te onderschatten belang. Ik zei

het al vorige week in mijn be-
schouwing over de Haarlemse Voor-
jaarsbeurs, dat met samenwerking
óók in onze gemeente véél te be-

reiken valt. Hier is daarvan weder-
om een voorbeeld. Dit zomeravond-
concerten-plan, dat groot en groots

uiordt opgezet zal voor onze bad-
plaats van enorme propagandis-
tische waarde kunnen wezen en
straks ook hopelijk blijken te zijn.

Bij een badplaats van enige allure

behoren ongetwijfeld deze concer-

ten. Ze zijn eenvoudig onmisbaar.

Maar er is méér, dat in dit com-
muniqué van' „'t Helm" tot blijd-

schap stemt. Het bestuur heeft n.l.

een merkwaardige verandering
ondergaan, een veelzeggende wijzi-

ging.

Thans slaat 't „Helm", daar
staat het nieuwe bestuur borg
voor — andere wegen in en
gaat men op het gebied van
de kunst weer „gewoon" en niet

„buitengewoon" doen. En och, in

dit „gewone" is zo ontzaggelijk veel

kunst met een grote „K", met een
héél grote ,JC" zelfs op alle kunst-

gebied, „'t Helm" sloeg juist op tijd

de juiste weg in. Daar verheug ik

mif in en met mij véle anderen,

Voor mij en die vele anderen staat

het thans vast, dat voor „'t Helm"
in Zandvoort een zéér belangrijke

taak is weggelegd. Iets, waaraan ik

vaorheen wel eens heb getwijfeld.

Maar die vijf jaren.... nóóit meer!

,WURF-PRAET"

ER WORDT wel eens gezegd, dat
men in Zandvoort dingen kan

beleven, die men nergens elders zal
medemaken. Dat in Zandvoort de
mensen anders zijn, dan in alle
andere plaatsen in ons land, en U
herinnert zich zeker het gevleugeld
woord; al vinden wij het niet erg
kies, doch wèl typerend: „Bij God
en in Zandvoort is alles mogelijk".
Er zit véél waars in dit alles.

Het valt moeilijk te ontkennen, dat
in Zandvoort altijd alles anders
gaat. De historie bewijst dat telkens
weer. Zo was het óók vóór en in
de bezettingstijd. Wat elders niet
gebeurde, vond in Zandvoort plaats.
In Zandvoort werd de eerste syna-
goge verwoest, in Zandvoort vonden
reeds knokpartijen plaats, toen men
daaraan elders nog niet dacht, in
Zandvoort werd de burgemeester
gemolesteerd, in Zandvoort kreeg
men een herhaalde wisseling van
bezettingstroepen, Duitsers, Brits-
Indiërs, Oekraïners, Georgiërs en
zo zouden we kunnen doorgaan.

Zandvoort lag in de bezettingstijd
als een geïsoleerd dorp aan Hol-
lands Noordzeekust, de bevolking
liep tengevolge van de evacuatie
lerug van bijna tienduizend tot een
handjevol van ruim 1200 en wie
Zandvoort wilde binnenkomen
diende in het bezit te zijn van een
speciale „Ausweis" waarop strenge
controle plaats had.

Het kleine, vernielde Zandvoort
werd na de bevrijding gerangschikt
als zevende op de lijst der meest
getroffen gemeenten in ons vader-
land, niet door bommengeweld —
al viel er wel een enkele — niet
door granaatvuur, want gevechts-
handelingen kende Zandvoort niet,
behoudens enkele luchtgevechten.
waarop we later nog terugkomen —
maar door een zó massale afbraak,
als nergens elders in ons land
voorviel. Het aantal personen in
Zandvoort, dat het eens was met
de ideeën van de bezetter, het
aantal, dat de N.S.B, als lid aan-
hing cf met deze beweging sympa-
thiseerde, was percentsgewijze,
vóór en in de eerste jaren van de
bezettingstijd het hoogste in ons
land.
Zandvoort leefde in de bezettings-

tijd als een stil, vergeten dorp, met
zijn eigen moeilijkheden, z'n eigen
zorgen en ellende, z'n eigen illegale

werkersploeg, omdat het vrijwel
onmogelijk was, contact met ande-
ren te onderhouden, óók met z'n
eigen vele humoristische gebeurte-
nissen, die af en toe de narigheden
deden vergeten. Het strand was
potdicht, de duinen vrijwel overal
afgesloten, de bevolking, die nog
was overgebleven, zat dicht opeen-
gepakt in het dorpscentrum, een
centrum, dat zomer en winter een-
zelfde beeld vertoonde, n.l. een
beeld van troosteloze verlatenheid
en sombere troosteloosheid.
En tóch, hoe hebben we ons

Zandvoort juist in deze tijd leren
waarderen en liefhebben. Want we
wilden niet weg, wij, die over-
gebleven waren en zij, die ver-
dreven werden, spanden alle

krachten in om terug te keren
clandestien en met valse Ausweisen,
hetgeen soms wel eens gelukte maar
meestal niet. Wat was Zandvoort
ons dierbaar, juist in deze tijd'.

Zelfs toen de trein niet meer reed
en na September 1944 óók de tram
niet meer, ja zelfs toen wilden we
niet uit Zandvoort weg, wij, die
allen hier één grote familie waren
gewerden, meelevend met het leed
dat nu eens gene, dan weer die
trof, meelevend óók met het geluk,
dat ons beschoren was zo af en toe.

Uit dat Zandvoort in de bezettings-
tijd hoop ik U in volgende artikelen
het een en ander te vertellen, te
vertellen van het lief en van het
leed, van de angsten en van de
vréugde, die wij in die 5 jaar mede-
maakten. Een periode, wanneer we
daarvan de balans opmaken, die 1 elk
toch direct dcet zeggen, óók, ja
misschien wel speciaal wat Zand-
voort betreft: „Maar die vijf jaren
. . . -nóóit meer!" K.

Zandvoortse biljarters

wonnen van de Groningers
Nadat op 15 Januari j.1. de Zand-

voortse biljarters, verenigd in de
biljartclub „Ons Genoegen", de
strijd in Groningen hadden aan-
gebonden tegen de biljartvereni-
ging „Poelie Flip" om de wissel-
beker van de brouwerij en de twee-
wedstrijden-beker, beschikbaar ge-
steld door Zandvoorts Nieuwsblad,
waren de Groningers Zaterdag j.1.

de gast van de Zandvoortse biljar-
ters, waar om het definitieve bezit
van laatstgenoemde beker en ori
het bezit voor één jaar van de
wisselbeker, opnieuw cp het groene
laken fel werd gestreden.

De wedstrijd had plaats in hotel
Keur en werd van 7-9 uur bijge-
woond door burgemeester Mr. H.M.
van Fenema. Er werd door alle
leden tweemaal een half uur ge-
speeld. Na vier uur biljarten maakte
de wedstrijdleider, de heer G. E. A.
Swildens te Zandvoort, bijgestaan
door de heer J. van Eunen uit
Groningen bekend, dat opnieuw de
Zandvoortse club gewonnen had.
Groningen behaalde n.l. 933 punten
tegen Zandvoort 902. doch omdat
Zandvoort, daar het moyenne van
de Groningers hoger lag, een
handicap had gekregen van 14%
boven het behaalde punten-aantal,
won Zandvoort met 1027 punten.
Na afloop van de wedstrijd arri-

veerde opnieuw Zandvoorts burge-
meester, om tot het uitreiken van
de bekers over te gaan, hetgeen
gepaard ging met een uitermate
geestige speech.

De voorzitter van „Poelie Flip",
de heer G. Dechesne, schonk daarna
aan de drie hoogst geklasseerde
spelers van de Zandvoortse club
een fraai aandenken, n.1. een ets
van de Martinitoren aan de heer
Joh. C. Jung Sr., een aquarel van
dezelfde toren aan de heer A. de
Wolff en een aquarel van een Gro-
nings stadsgezicht aan de heer P.J.
Bouwman. De voorzitter van ..Ons
Genoegen", de heer Joh. C. Jung
Sr., schonk vervolgens aan do
Groningse club een zilveren lau-
wertak, waaraan was bevestigd het
Zandvoortse wapen en een lintje

in de Zandvoortse kleuren, als her-
innering aan de eerste — zo bijzon-
der prettig verlopen — wedstrijd
in Zandvoort, waarna de ere-voor-
zitter van „Poelie-Flip", de heer
van Eunen, aan de burgemeester
een Groninger koek schonk van
bijzondere groette, hetgeen door
deze onder groot enthousiasme met
véél erkentelijkheid en zichtbaar
genoegen werd aanvaard. In harte-
lijke bewoordingen dankte daarna
de heer van Eunen de burgemeester
voer diens medeleven met deze
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bereiken van
tigde leeftijd

WULLUM v.d. WURFF:
„Zilte zeumerweer hebbe we
van de zeumer niet 'ehad!"

Dinsdagmorgen
had ten huize van
de heer W. Mole-
naar, Helmerstr.
34, het afscheid
plaats wegens het

de pensioengerech-
van deze P.T.T.-

beambte, die tevens op 1 Januari
j.1. zijn 40-jarig jubileum bij de
Posterijen beleefde. Beide gebeur-
tenissen werden thans in dit
samenzijn herdacht.
De heer Molenaar, een rasechte

Zandvoorter, werd geboren op 28
Februari 1890 en trad op 1 Januari
1915 als hulpbesteller bij de poste-
rijen te Zandvoort in dienst. Onaf-
gebroken heeft hij sindsdien in'
Zandvoort bij de post gewerkt, tot-
dat hij thans, als besteller Ie klasse,
de pensioengerechtigde leeftijd had
bereikt. Dat een P.T.T.-ambtenaar
zó lang zijn functie uitoefent bij

hetzelfde postkantoor, behoort wol
tot de hoge zeldzaamhedcn. Slechts
van 1943 tot Mei 1945 was de heer
Molenaar in de evacuatietijd tijde-
lijk tewerkgesteld in Haarlem en
Amsterdam.

Hij behoorde tot één dor laatsten,
die nog deel uitmaakten van de
zgn. „oude garde" onder de bestel-
lers in Zandvoort, waarvan er
thans nog .slechts één overbleef en
hij behoorde tevens tot één der
meest gewaardeerde en geachte
collega's om zijn prettig karakter.
Zéér vele oud-collega's en huidig
personeel van het postkantoor te
Zandvoort waren dan ook aan-
wezig, toen Dinsdagmorgen de
Directeur van hel postkantoor, de
heer J.W.Th, v.d. Water, in een
uitvoerig en hartelijk betoog do

grote verdiensten van deze emi-
nente besteller naar voren bracht
en hem dankte voor het vele be-
langrijke werk, dat door hem werd
verricht. Namens de directeur-
generaal der P.TVT. overhandigde
spreker daarna de heer Molenaar
de grote oorkonde voor 40 jaar
trouwe • dienst, begeleid door een
persoonlijk schrijven en de grote
bronzen afscheids-legpenning voor
bijzondere staat van dienst gedu-
rende 40 jaar, welke onderscheidin-
gen vergezeld gingen van een ge-
schenk onder enveloppe.

c WILLEM MOLENAAR
J>

Als oudste lid van het personeel
sprak daarna de heer P. Keur na-
mens de Zandvoortse collega's de
scheidende besteller toe, hem dan-
kend voor do vriendschap en colle-
gialiteit gedurende 40 jaren onaf-
gebroken betoond. Namens het per-
soneel bood spreker de hoor Mole-
naar vervolgens een fraaie ets van
oud-Zandvoort aan on een baro-
meter.
De afdclings-inspecteur te Haar-

lem had — daar hij verhinderd was
aanwezig te zijn — schriftelijk
zijn medeleven betuigd.
Het spreekt wel vanzelf, dat on-

der de oud-gcdienden, die in grote
getale aanwezig waren, onder véél
bijval van de jongere generatie,
tenslotte nog menig voorvol uit de
40-jarige dienstperiode van deze
yo ncziene besteller werd opgehaald.
Een gedicht, door één der oud-

colloga's vervaardigd, getuigde
daarvan en verwekte grote hilari-
teit. Ja, onze Willem Molenaar be-

hoort wel tot één der meest be-
kende oude Zandvoorters. Zeker
niet in het minst door zijn grote
verdienste voor de voetballerij.
Jarenlang was hij actief lid van de
oude Z.V.V. „Zandvoort" en hij

maakte het nog mee., dat men
kampioen werd van de tweede
klasse en promotiewedstrijden
speelde voor het 1ste klasserschap,
hetgeen helaas niet gelukte. Wij
lezen over hem in een oud-Zand-
vooits weekblad, de „Strandrevue"
van 24 December 1926 onder het
hoofd: „Oude Willem" het vol-
gende:
„Welke voetballer, welke sup-

porter kent „den ouwe" niet? Hij
speelde reeds mede in 't eerste elf-
tal op het Bentveld-terrein. Moge
zelfs de beste voetballer wel eens
zijn dag niet hebben, „de ouwe"
had er nóóit last van. Hij zwoegde
on sjouwde, zowel in de verdedi-
ging als in do aanval. En al is hij

bijna 40 jaar, in den wedstrijd van
Zondag j.1. Zeemeeuwen - T.H.B,
toonde hij nog steeds een voorbeeld
te zijn voor de jongeren, met een
holder hoofd en 100"/o enthousias-
me".
Dat zegt genoeg, vindt V niet?

Maar tegenwoordig gaat „Ouwe
WiJlem" bijna nóóit meer naar 't

voetballen kijken. Vroeger werd er
„gevoetbald" zegt hij, tegenwoordig
nicl meer.

Moge, nu óok voor hem do rust-
periode is aangebroken na een tijd

van harde en ingespannen arbeid,
hij nog vele jaren van zijn zo wel-
verdiend pensioen genieten. Hij
heeft de voldoening, op een druk
en welbestced leven te kunnen
terugzien. K.

Bijna f 1 OOO voor het

uniformfonds

Het door de klaverjasclub van
„Zandvoortmeeuwen" in „Zomer-
lust" ten bate van het uniform-
fonds der Zandvoortse muziekkapel
gehouden klaverjastournooi, met
verloting, heeft netto opgebracht
ƒ947.-. Een zeer mooi resultaat, dat
te danken is aan de voortreffelijke
organisatie van het bestuur van de
klaverjasclub en de vele moeiten,
welke de voorzitter, de hr. K.Kerk-
man en de secretaris-penning-
meester, de heer van Zanten, zich
daarvoor hebben getroost.

wedstrijd, hetgeen door allen op
zéér hoge prijs werd gesteld.
Na afloop van het officiële ge-

deelte verenigden alle deelnemers
zich met de burgemeester nog
enkele uren in hotel Bouwes. waar
cm. onder grote bijval en met véél
humoristische handelingen de voor-
zitter van „Cns genoegen", de heer
Joh. C. Jung Sr., door de ere-voor-
zitter van „Poelie Flip" tot lid van
deze vereniging werd benoemd,
waarbij deze de daarbij behorende
orde-tekenen, linten en een groot-
kruis ontving.

Zondagmorgen werden de Gro-
ningse bezoekers door Zandvoort
rondgeleid, waarbij het circuit werd
bezichtigd en de watertoren, waar-
na men omstreeks 2 uur weer naar
het hoge Noorden terugkeerde.

Opnieuw heeft deze prettige en
gastvrije ontvangst door de Zand-
voortse biljartclub „Ons genoegen"
er véél toe bijgedragen, dat de
vriendschapsbanden aanzienlijk
werden versterkt, hetgeen zeker
wel het meest belangrijke onderdeel
van deze leuke ontmoeting is ge-
weest, een onderdeel, waarop óók
de burgemeester in één zijner toe-
spraken nog bijzonder de nadruk
legde, daarbij de hoop uitsprekend,
dat dit goede voorbeeld, door „Ons
genoegen" gegeven, óók door andere
verenigingen in Zandvoort zal wor-
den gevolgd, omdit dit voor de
betreffende gemeenten van het
hoogste belang kan zijn. Dat ons
blad hieraan kon medewerken,
door het beschikbaar stellen van
een twee-wedstrijden-beker schenkt
ons véél voldoening. K.

HEEFT U OOK AFWAS-
HANDEN? Vergeet niet dat de
moderne was- en afwasmidde-
len niet alleen Uw wasgoed
en vaat grondig ontvetten
maar tevens Vw handen.
Verzorg daarom Uw rode
droge en ruwe handen met
een GOEDE HANDLOTION
of handcrême (ook in staaf-
vorm) en maak ze heerlijk
zacht en blank. Doe dit regel-
matig ere U staat versteld van
het snelle resultaat.
De „finishing-touch" van een
goede handverzorging is het
lakken van de nagels. Kies
hierbij wel zoveel mogelijk
de kleur van Uw lippenstift.

U vindt bij ons een grote
sortering nagellak en liand-

lotions, zowel ire de goedkope
als duurdere merken.
Wij geven U gaarne deskzindig
advies bij liet bepalen van
Uw keuze.

KERKSTR. 23 TEL. 2107



„Wat komen
die mannen doen?"

„O, dat is het Concertgebouworkest,

die moeten hier zijn."

„Maar dit is toch het Concertgebouw

niet?"

„Nee, maar met mijn Draadomroep

komt dat op hetzelfde neer. Het ge-

luid van Draadomroep is zo glas-

helder, zo echt, dat het is alsof ze

in je huiskamer spelen!"

Ja, met Draadomroep zit U altijd

op de eerste rang. U hoort studio-

klank - ongestoord en op volle

bandbreedte. Want de beide Hil-

vetsums - én de beste programma's
uit het buitenland - bereiken Uw
luidspreker via eigen beschermde
toevoerlijnen*. Geen hinderlijke

storingen, maar onvervormde weer-

gave. Word ook abonné en

XJ hoort het fijnste het best'.

*Als U in het gebied van een gemo-
derniseerd 4-programraa-net woont.

DRAADOMROEP
geeft storingvrije studioklank

in elk seizoen,

chocolade van GROEN.'
Haltestraat 18 - TeleJ. 3403

BURGERLIJKE STAND
25 Februari—3 Maart 1955.

Geboren: Cornelia, dochter van
W. van Duijn en A. Hoogendijk

;

Klazina, dochter van S. A. Zurhaar
en M .Groen; Jan Albert, zoon van
J. A. Lanting en W. Kuik; Dick
Cornelis, zoon van C. J. Boodt en K.
Koper; Clemens Maria, zoon van J.

J. Disseldorp en H.M.C. Heemskerk.
Getrouwd: L. J. Rinkel en M.

Heijink; P. D. Reyneke en A. H.
Bonimbie.

Overleden: J. Troost, oud 84 jaar,
wed. van K. van der Meulen.

Leuke ouderavond
In „Zomerlust" had Woensdag

23 Febr. onder auspiciën van de
oudercommissie, een leuke bonte
avond plaats, verzorgd door leer-
lingen van de Dr. Albert Plesman-
school, hoofd de heer J. Ramkema.
De voorzitter van de oudercommis-
sie, de heer A.J.T.N. Kransen, ver-
welkomde in zijn openingswoord
speciaal de wethouder van onder-
wijs, de heer A. Kerkman met
echtgenote, het hoofd van de Karel
Doormanschool, de heer A. Mabelis
Jr. en het hoofd van de U.L.O.school
de heer A. J. van der Waals. Hij
wees er daarna op, dat deze bonte
avond speciaal werd belegd ter
herdenking van het 1-jarig bestaan
van de school, waarbij het in de
bedoeling ligt, deze tot een elk jaar
weerkerende traditie te maken.
Een leuk en gevarieerd program-

ma werd daarna in vlot tempo af-
gewerkt, waarbij alle jeugdige
medewerkers(sters) hun beste been-
tje voorzettten. We hoorden aardige
declamatie, goed pianospel en zagen
onder leiding van de gymnastiek-
leraar, de heer J.A.B, van Pagée,
een fraaie demonstratie van grond-
gymnastiek. Om de sketch „Buren-
praat" met véél elan door een drie-
tal meisjes ten tonele gevoerd.werd
terecht hartelijk gelachen. Nieuw
was het ensemble blokfluitisten,
onder leiding van het hoofd dei-

school, dat op zéér verdienstelijke
wijze een drietal nummers ten
beste gaf. Het volksdansje „De Drie-
kusman", dat zéér insloeg, werd ge-
volgd door een in toneelvorm ge-
goten opvoering van het gedicht
„Boerke Naas", waarna de jeug-
dige accordeonnist Harry van Ko-
ningsbruggen het eerste gedeelte
van de avond besloot met bewon-
derenswaardig en veelbelovend spel.

In de pauze volgde oen verloting,
waarna tot slot een alleszins ge-
slaagde opvoering volgde van hel
toneelspel voor kinderen in drie
bedrijven „De wondersteen", ge-
schreven door Jac. A. Hazelaar, uit-
stekend gespeeld.
Met genoegen en dankbaarheid

kunnen allen, die aan het welsla-
gen van deze genocgelijkc en inte-
ressanto bonte avond medewerkten,
op het grote succes, dat word ge-
boekt, terugzien.

JOEGO-SLAVIE
in woord en beeld

Maandagavond 28 Febr. organi-
seerde het consulaat Zandvoort van
de Neder], Reisvereniging in de
theaterzaal van café-restaurant „De
Rotonde" een lezing met film over
Joego-Slavië, waarvoor de belang-
stelling zéér groot was.

De avond werd geopend met een
welkomstwoord van de consul van
Zandvoort, de heer N. Slootjes, die
o.m. memoreerde, dat in April a.s.

nog één avond van deze strekking
zal volgen, waarmede het winter-
seizoen '54-'55 zal worden besloten.
Spr. herinnerde eraan, dat het vol-
gend jaar de N.R.V. 50 jaar zal
bestaan en het consulaat Zandvoort
10 jaar. De heer Slootjes wekte in
dit verband de leden op, door een
gezamenlijke ledenwerf-actie er-
voor te zorgen, dat het leden-aantal— nu omstreeks 350 personen be-
dragend — dan zal zijn opgevoerd
tot ten minste een permanent aan-
tal van 400, het minimum om van
consulaat tot zelfstandige afdeling
1e worden verklaard.

Vertoond werd deze avond de
prachtige kleurenfilm : „Balkan-
symphonie", welke van inleiding en
commentaar werd voorzien door de
heer J. F. van Lunteren. In een
boeiend betoog schetste spreker
Joego-Slavië als het paradijs voor
de toerist, hetgeen eerst de laatste
jaren werd ontdekt, doch nog lang
geen paradijs voor de bewoners van
dit land, waar Oost en West elkaar
onlmoeten. Het land, waar een
arbeidsloon van omstreeks ƒ 80,

—

per maand tot de hoogste loon-
groep behoort en een fiets nog altijd

./550,— kost. Daarnaast een land,
waai- de vreemdeling bijzonder
voorkomend behandeld wordt _ en
men zich uitslooft, om de hoogst
mogelijke service te bieden. Van
een ijzeren gordijn bij het binnen-
komen van Joego-Slavië is geen
sprake, véél meer zou spreker hier— zo er al van enig gordijn ge-
sproken moet worden — dit willen
aanduiden met de benaming „gazen
gordijn", want er worden niets
geen buitengewone moeilijkheden
in de weg gelegd. Op duidelijke
wijze bracht spreker met vele voor-
beelden daarna het speciale karak-
ter van dit interessante land naar
voren.

De nieuwe N.R.V.-film, hierna
vertoond, onder de titel „Balkan-
symphonie" bleek opnieuw een bij-
zonder geslaagde aanwinst van het
N.R.V. film-archief te zijn.

Een prachtige kleurenfilm, die
ongeveer twee uur draaitijd eist en
waarin met de camera het gehele
land wordt doorkruist. De schoon-
heid van stad en land wordt in deze
film op uitzonderlijk fraaie "wijze

getoond en houdt van begin tot

einde de toeschouwer zéér geboeid.
Bovendien werden de beelden van
duidelijk commentaar door de heer
van Lunteren voorzien, afgewisseld
door bijzonder aanpassende muziek.
Opnieuw heeft het consulaat

Zandvoort van de N.R.V. met deze
interessante en leerzame avond de
aanweizgen enkele kostelijke uren
bereid.

Opvoering Nijhoff's Paasspel
Hoewel dit aanvankelijk niet in

de bedoeling lag, hebben een groep
jongeren uit Zandvoortse Protes-
tantse kringen besloten,, na overleg
met Dr. J. van der Meer, op een
nog nader vast te stellen datum in

de Paasweek, een opvoering te

brengen van Nijhoff's Paasspel. De
repetities onder leiding van Dr. J.

van der Meer, zijn reeds aangevan-
gen. De opvoering zal geschieden
'm de Hervormde kerk.

MsIlïoeBResi ïïJiBsjes
zeggen: Voor de handen niets
beter dan H A M E A - G E L E I

Politie-schaatswedstrijden
Dinsdag j.1. vonden op de nieuwe

vijver aan de Zeeweg te Bloemen-
daal schaatswedstrijden plaats tus-
sen de nolitiesportverenigingen van
Bloemendaal, Heemstede en Zand-
voort om de wisselbeker. Er werd
gereden over 160, 500 en 1000 meter.
Na uiterst enerverende wedstrijden
slaagde Zandvoort er tenslotte in,

deze wisselbeker wederom te vero-
veren. De uitslagen waren als volgt:

1 Zandvoort 17,20,7; 2 Heemstede
18,24,6; 3 Bloemendaal 18,45,6.

In het persoonlijk klassement be-
haalde brigadier Post van Bloemen-
daal de eerste prijs, terwijl briga-
dier van Ackooy uit- Zandvoort
tweede werd.

In Heemstede werd op 3 Maart
een vijfkamp gehouden over 160 M..
tussen de politie-sportvereniglngen
van Haarlem, Heemstede, Bloemen-
daal, Velsen en Zandvoort. Hier
werd de uitslag:

1 Velsen 2,23,8; 2 Haarlem 2,25,3;

3 Zandvoort 2,32,4; 4 Heemstede
2,38,7 en 5 Bloemendaal 2,42,4.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Viering bevrijdingsdag
Het comité tot viering van de be-

vrijdingsdag 5 Mei 1955 vergaderde
Donderdagavond ten raadhuïze. Het
comité overwoog, dat de bevrijdings-
dag dit jaar een nationale feestdag
zal worden, waarop iedereen vrij

zal hebben, zodat deze dag kan
worden tot een feest voor de gehele
gemeenschap. Zandvoort moet dan
op waardige en stijlvolle wijze
voor de dag komen. Aan de ge-
meenteraad is gevraagd om een be-
drag beschikbaar te stellen, doch
aan de feestviering zijn zulke hoge
uitgaven verbonden, dat ook op de
offervaardigheid van de burgerij
een beroep zal moeten worden ge-
daan. In verband hiermede zal over
enkele weken huis-aan-huis een
lijstcollecte worden gehouden. Het
stemde tot voldoening, dat reeds bij

de penningmeester op diens reke-
ning bij de Twentsche Bank enkele
giften binnen kwamen.

Het programma voor de bevrij-
dingsdag zal er ongeveer als volgt
uit- zien: in de morgenuren zal op
het Raadhuisplein een aubade plaats
vinden door de schoolkinderen,
waarbij de burgemeester een toe-
spraak zal houden. Daarna volgen
kinderspelen op verschillende ter-
reinen, 's Middags vindt een sport-
wedstrijd plaats en eventueel nog
volksspelen of een optocht.

In de vooravond zullen verschil-
lende muziek- en zangverenigingen
concerteren. Verder wordt gedacht
aan een lampion-optocht. Op hel
strand zal een groots vuurwerk
worden afgestoken, waarna nog een
concert door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel gegeven zal worden. De
dag zal besloten worden met een
korte toespraak en het zingen van
het Wilhelmus.

Het comité beraadt zich
voorts nog over een blijvende her-
innering, welke aan de schoolgaande
jeugd zal worden aangeboden.
De verschillende subcommissies

zijn thans begonnen met een nadere
uitwerking en precisering van het
programma.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Uitslagen puzzlerit
Ondanks de koude, besloot de

motorclub „Zandvoort" de reeds
tweemaal uitgestelde puzzlerit over
70 km. Zondag j.1. tóch te laten
doorgaan. Er waren 34 deelnemers
genoteerd waarvan 13 op motoren
en 21 in auto's. De uitslagen waren
als volgt:

1. J.Koopman, Haarlem, met Volks-
wagen 125 str.p.; 2. J. Leeuwerke,
m.c. Zandvoort, met Volkswagen,
134 str.p.; 3. A. Scheffer, m.c.
Zandvoort, met Vauxhall, 135 str.p.

4. R. Jansen, m.c. Haarlem, op
Matchless 350 cc. 145 str.p.; 5. A.J.
Boogaard, m.c. Zandvoort, op C.Z.
150 cc. 173 str.p.; 6. H. Meiland,
m.c. Haarlem, met Volkswagen, 176
str.p.; 7. L.A. Weber, m.c. Zandvoort
op Puch 125 cc, 194 str.p.

Damnieuws
Deze maand wordt er in Zand-

voort een propaganda-avond belegd
door de Zandvoortse Damclub met
medewerking van de Nederlandse
Dambond, district „Kennemerland".
Deze avond belooft heel wat te
worden, te zijner tijd leest U hier
meer over in dit blad.

De strijd in de competitie van
onze club, wordt nog steeds met
kracht ter hand genomen. Deze
week hebben de „oudjes" weer hun
uiterste best gedaan, zoals U uit de
uitslagen kunt zien.

S. Weber Sr. A. Hoekema „ 2-0
C. Draijer Jr.-C. Draijer Sr.~ 0-2
J. Termes-W. de Goede 1-1
J. van Dijk-L.Y. Vink 0-2
J. Schuiten-G. Keur 0-2
R. Mulder-G. ter Wolbeek 2-0
L.J. v.d. Werff-P. Versteege 1-1
J. Hogendijk-M. Weber Jr. 0-2

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telaf. 2793

DE KL. B3JENKORF
staat reeds voor U klaar met een ruime sor-
tering kleden, lopers, matten, slaapkamer- en
keukenmatten. - Cocos in alle uitvoering.
Huis- en slaapkamers - Dressoirs en theemeubels
Linoleum en Balatum een pracht sortering.

Ledikanten, divan- en opklapbedden.
Eén- en twee-persoons bedstellen in kapok,

binnenvering en wol.
Kloostertafels, rookstoelen, kussens, enz., enz.

Oók op gem. betaling. Gèèn fabrieksfinanciering

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEFOON 2658

I
Onze sortering in

Damesvesten en Pul lovers
, is enorm!

Grote keuze Kindervestjes en Pullovers.

Zie speciale etalage Grote Krocht'.

**&:£,
HQ.OY
ZANDVOORT

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
Bedden, Dekens, Matrassen, Gordijnstoffen,
Opklap- en Kantelbedden, onderschuifbedden

in alle bekende merken, onder garantie.

DEKENS in alle maten, dessins en prijsklasse.
AUPING en EPEDA MATRASSEN.

IKI matrassen, het nieuwste op dit gebied
1-pers. ƒ128.-.

Regina latex matrassen; 1-prs. ƒ147.- 80 cm. br.
1-prsj. ƒ159,00 S0,| cm. <br.2-prs.ƒ205.- 120 cm. br.

Matrassen-reparatie, bijvullen en/of over-
trekken, zo nodig in één dag retour.

Ziet onze étalages!

HALTESTRAAT 27-29 - TELEFOON 2596:

Voor al Uw feesten

Muziek van het

AVRO Radio Amateur Orkest

«The Rhythm Four»
Corresp.adres: H. J. Scholte,
Sparrenlaan 1, Aerdenhout - Tel. K 2500-26278

Instituut voor Arbeidersontwikkeling

A.S. DONDERDAG 10 MAART:

De Kon-Tiki expeditie
3 maanden met een vlot over de
Stille Oceaan. LEZING met licht-
beelden door de Heer G. BLOTEN.

ONS HUIS
Aanvang 8 UUR.

Leden 40 cent.
Niet-leden 60 cent.

Kersenbrandewijn
lispelblom

per i/i liter ƒ5,95; per '/. liter ƒ3,10.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter. H. Avondmaal.
5 uur: dezelfde.

H. Avondmaal en dankzegging.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. (3e Lijdensweek).
v.m. 10.30 uur: Ds. R. H. Oldemaa.
n.m. 7 uur: J. v. Duikeren, van

Amsterdam; Jeugddienst.
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr.: Ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. M.A. Beek, van A'dam.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om to

biechten.

Paas-coneert
Het Hervormd kerkkoor te Zand-

voort bereidt een Paas-concert
voor in de Hervormde kerk, waar-
aan o.m. zal worden medegewerkt
door de bekende vocaliste Aafje
Heynis. Dit concert zal onder lei-
ding staan van de heer H. Dees en
op een nog nader vast te stelle»
datum in de Paasweek worden uit-
gevoerd.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Februari
1955 ingelegd ƒ60.527,30; terug-
betaald ƒ51158,34.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan gebruik te

maken uitsluitend bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. v.d. Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst v/ijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken van Zaterdag-
middag 2 uur tot Maandagmorgen
8 uur, alleen bij noodgevallen.

A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld.
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
6 2,01 9,00 14,21 21,30 6.00-12,39
7 2,49 10,00 15,05 22,00 7,00-13,00
8 3,28 10,30 15,42 22,30 7,30 13,30
9 4,07 11,00 16,19 23,30 8,00-14,30

10 4,42 11,30 16,52 24,— 8,30-15,00
11 5,15 12,00 17,27 —,30 9,00-15,30
12 5,48 12,30 18,30 1,30 10,00-16,30
Samengesteld door P.v.dMije KCzn.

Balcon-varia
Wullum: 'k Vin, Aerie, dat 't maer

'n dooie boel is vandaeg de dag
in ons durp. D'r valt niks te
beleve.

Aerie: Zeg dat wel, Wullum. Jae ju,
da's altaid zo 'ewiest en zal wel
altaid zo blaive. Februaerie en
Maert benne dooie maende ia.

Zanvert.

Wullum: 't Wordt hoog taid, dat 't

's 'n bietje ope weer wordt, 't

Blaift hardstikke koud en zolang
de wind niet uit zee gaet waeie,
zal d'r wel niet veul verandering
komme.

Aerie: In elk geval Wullum, de
winter komt voorlopig niet berorn,
we lope hard naer 't veurjaer toe
man en dan zal de drukte wel
weer komme.

Wullum: Tóch mot 'r nou al aerdig
verhuurd zain jü, ze hebbe mai
wais wille maeke, dat 'r iemand
in Zanvert is, die z'n hois voor de
maend Augustus verhuurd heb
voor twaelfhonderd guldentjes.

Aerie: Da' lieg je toch zeker Wul-
lum, d'r gaen maende veurbai,
dat 'k zoveul cente niet bai me-
kaer zie. Veur die prais kenne ze
main hoisie heel de zeumer kraige.

Wullum: Toch mag je klesse wat je
wil Aaerie, maer ik vin 'b bai de
wilde beeste af. Wie rekent 'r

nou zó'n prais. As alle mense in
ons durp dat zouwe doen, hielde
we gien badgast over.

Aerie: Main idee, Wullum, 't is

gien reclaeme voor Zanvert.
Aaigeluk most de pliesie d'r naer
kaike.

Wullum: Die hebbe gien taid jü!
Veuls te druk met het bekeure
van mense zonder achterlichie.
De laetste week 60 en nou weer
40. 'k Snap d'r gien bal van, dat
de mense niet zorge, dat d'r
achterlichie brandt, ze hebbe die
bon an derloi aige te danke.

Aerie: Gelaik heb je, Wullum, afain
ze doene, maer, 'k heb d'r gien
cent last van, want ik hou me,
net as de mense vroeger, bij de
bienewaege en dan heb je gien
achterlichie nojig.



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Ophalen huisvuil

Van 1 Maart af wordt het huisvuil
dagfelijks opgehaald van des mor-
gens 7 uur af.

Directeur Publ, Werken.

WAARSCHUWING
De Hoofdcommisaris van Politie

te Amsterdam waarschuwt tegen
het Reclame-bureau „Good-Luck",
gevestigd te Amsterdam, 1ste Hel-
mersstraat 158, onder welke naam
zaken werd gedaan door een zekere
VAK RIJN T. A, G. Inmiddels is

echter gebleken, dat Van Rijn zich
'thans aandient onder de naam:
„Reclame-bureau Climax" en dat
hi.f zich thans WESTHOFF noemt.
Van Rijn of diens vertegen-

woordiger tracht winkeliers over
te halen tot deelneming aan een
door hem te organiseren reclame-
actie. Deze actie bestaat hieruit,

da* Van Rijn 20 a 30 winkeliers in

een zelfde plaats of stadswijk be-
weegt, hem de verzorging op te
<3ragen van reclamekaartjes, voor-
dien van de öoor de deelnemers
verlangde tekst, onder toezegging,
dat hij 2500 enveloppen, elk inhou-
dende één exemplaar van de ten
name van ieder der deelnemers
staande kaartjes — dus 20 a 30 ver-
schillende kaartjes — per P.T.T.
huis aan huis zal laten verspreiden

Als attractie voor het publiek
neemt hij voorts op zich, om degene
die het grootst aantal kaartjes van
één winkelier' bij hem inlevert, een
waardebon, ten bedrage van ƒ100,-
•uit te keren.
Van het- door de deelnemende

winkeliers verschuldigde bedrag ad
ƒ25,— moet ƒ10,— bij het aangaan
van de overeenkomst en de rest
bij het gereed zijn van de drukproef
öeï kaartjes worden voldaan.
Gebleken is, dat Van Rijn zijn

verplichtingen niet of niet tijdig

nakomt, daar hij niet voor ver-
spreiding der kaartjes binnen de
overeengekomen tijd zorgdraagt en
de verschuldigde drukkosten niet

kan voldoen. Ook ten aanzien van
de waardebonnen blijft hij in ge-
breke.

Z.V.V. Zandvoortmeouwen
Voor de derde achtereenvolgende

inaal werden j.1. Zaterdag en Zon-
dag alle wedstrijden afgelast.

Het programma is in zijn geheel
opgeschoven naar Zaterdag 5 en
Zondag 6 Maart a.s.

Mochten de weersomstandigheden
gunstig zijn en de velden bespeel-
baar, dan worden door de elftallen

van Zandvoortmeeuwen de volgen-
de wedstrijden gespeeld.

Zondag 6 Maart a.s.:

Zandv.m. 1-Ripperda 2,30 u.

Zandv.m. 2-R.C.H. 5 9,45 u.

2andv.m. 3-V.S.V. 4 12 u.

D.I.O. 3-Zandv.m. 5 9,45 u.

Geel-wit 3-Zandv.m. 6 12 u.

Zandv.m. 7-Concordia 4 12 u.
Zandv.m. jun. a-Bl'daal a 9,45 u.

R.C.H. f-Zandv.m. jun. b 12 u.

Zaterdagmiddag 5 Maart a.s.:

Zandvin. 1-P.V.W.A. 4u.
Zandv.m. 2-Concordia 4u.
Zandv.m. adsp. a-H'lem a 2,30 u.

Zandv.m. adsp. b-H'lem d 3 u.
Zandv.m. adsp. c-H'lem g 2 u.

V.V.H. c-Zandv.m. adsp. d 2,30 u.

K.K.S.V. The Zandvoort Boys
Als de weersomstandigheden het

toelaten, wordt er dit week-end ge-
speeld. Het programma luidt:
Zondag:

T.Z.B. 1-S.H.S. 1 2,30 u.
T.Z.B. 3-HF.C. 12 12 u.

Zaterdag:
Adsp. a-S.H.S. a 3u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de Ie ronde

voor het 3e maandelijkse club-
kampioenschap gespeeld. Het was
•een buitengewone strijd. 1. werd
A. Weber; 2. H. de Muinck; 3. J. de
Nijs; 4. G. Keur. Heren, doet Uw
tost weer voor de maand-prijs.

K.J.C. Noord
Donderdag j.1. werd de laatste

wedstrijd om het maandkampioen-
schap gespeeld. Ie werd J. Zwem-
mer, 19778 p.; 2. A. Drommel 19683
p.; 3. A. Kerkman 19295 p.; 4. P.
Kerkman 18843 p.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKKR - TEL. 2164

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Voor het a.s.

TENNIS-

hebben wij een enorme collectie

tennisrackets
van de bekende merken, zoals Slazenger,

Dunlop, Pinguin, Snauwaert.

Tennisshorts, Tennisshirts, Tenrüssokken,

Romika Tennisschoenen met verende
orthopaedische binnenzool, Tennisballen,

Persen, Hoesjes. - Opnieuw besnaren en
reparaties in één dag gereed.

Sporthuïs

99
Haltestraat 35

99

Telef. 2131

Kemp's Fruiihandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

De speciaalzaak ire Zandvoort.

Profiteer deze week van onze speciale aanbieding

Prima Goudreinetten per kg. 25 cant
(om te moezen).

Sinaasappelen - Walnoten - Verse kasvoorjaars-
groenten - Zoute Pinda's 35 cent per 100 gram.

Enorme sortering JAM enz.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Ziet onze etalages!

Door bijzondere omstandigheden moest de voor
deze week aangekondigde show worden uitge-
steld tot eind volgende week. Zie daarvoor onze

eerstvolgende advertentie!

Tweeling-service
Iedere a.s. moeder die in
MAART een BABY-UITZET
bij ons koopt krijgt bij ge-
boorte van een tweeling

eenzelfde uitzet
CADEAUS

Ook hebben wij voor U alle soorten BABY-
WOL en KLEUTERKLEDWG
Zie nu onze speciale baby- en kleuter-etalage!

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2099«

* Bico Wasmachines *
^ Vol-automatisch met ingebouwde tijdklok, ^a Het ideaal van elke huisvrouw.

.... „„_,_ ,

ƒ179,—, met tijdklok ƒ199,—.

^ Oók met betaling-spreiding. V

. De Goedkope AmsterdammerT GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 T#Zéér geringe plaatsruimte.

ƒ179,—, met tijdklok ƒ199,—.

Oók met betaling-spreiding.

Henk Schuiienburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Een VOORJAARS-IDYLLE in Uw huis, met

Voorjaarsbloemen
Elke dag opnieuw geniet U ervan'.

Seringen, Tulpen, Narcissen, Hyacinthen enz.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

OoJc Vw adres voor bruids- en gr.afwerk!

Elke dag verse bloemen!

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

CORVANELD1K
Haltestraat 12 Telef. 261

6

Biedt U Zaterdag
als RECLAME aan:

500 gr. Prachtige Kalfsfricandeau f2,—
500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 ,90
500 gr. Magere Varkenscarbonade (sch.) . . ƒ1,75
500 gr. prima OSSELAPPEN vanaf ƒ1,65
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,25

VOOR DE SOEP:
1 kg. KALFSVLEES met been ƒ1,—

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onïe beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,85
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60

100 gr. Gebr. Rosbief en/ "9K a<
100 gr. Jachtworst \ *>* **
100 gr. Pekelvlees en / ™7SL gs.i
100 gr. Lunchworst S

** •'*

150 gr. KINNEBAKHAM ƒ0,50

Bezoekt de EXPOSITIE

„Het goede bed"
HOGEWEG 62 - ZANDVOORT

georganiseerd door

Beddenspeciaalzaak

Wassenaar
Moderne stalen slaapkamers.

Matrassen van bekend goede merken.

Wollen en gewatteerde dekens.

Moderne slaapkamer gordijnstoffen.

Ledikanten, divanbedden, slaapmeubels.

Lakens, slopen en handdoeken.

Vrije bezichtiging en volkomen vrijblijvende
vakkundige voorlichting. Voor iedereen belang-
rijk en wel speciaal voor hotels, pensions en

kamerverhuurbedrijven. '

Wassenaar
HAARLEMS BEDDENSPECIALIST

JANSWEG 17 t.o. het station Haarlem.

Zandvoort's erkende
Bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINT; N.S.U.; SIMPLEX.

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

Koop nu TELEVISIE!

U ziet dan ook alle voetbalwedstrijden thuis
op de beste plaats. De programma's zijn fan-
tastisch. Philips Televisie ook voor U! Vanaf
ƒ495.- of ƒ7.- per week. Zeer scherp beeld,
Prima ontvangst. ;

Philips Televisie groot beeld ƒ1095.-
Philips Televisie groter beeld ƒ1395.-.

Philips Radio: Bi-Ampli, technisch volmaakt,
een genot om naar te luisteren vanaf ƒ468.-.

Philips Radio vanaf ƒ98.-. In iedere prijs-
klasse een kwaliteitsproduct.

Philips Hoogtezon Biosol v.a. ƒ198.- of ƒ11,90 pm.
Philips platenspelers en wisselaars. In diverse
uitvoeringen vanaf ƒ1.- p.w.

Gramofoonptatem, klassiek, modern, populair,
Langspeel en normaal; diverse merken. U kunt
bij ons rustig uitzoeken en luisteren.

Wij leveren: Koelkasten, wasmachines, droog-
maehines, fornuizen, etc.

Stofzuigers, div. merken c-p slee v.a. ƒ2.- p.w.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen

na. persoonlijk overleg de betaling met V.

Erkend Philips Service Dealer.

RADIO - TELEVISIE - GRAMOPOONPLATEN

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Slager GAUS
KERKSTRAAT 14 TELEF. 2102

Varkensvlees-
reeBamie

(zolang de voorraad strekt.)

Schoudercarbonade . . . 500 gr. /"1.65 p.K.g. ƒ3,00
Ribcarbonade 500 gr. ƒ1,90 p.K.g. ƒ3,50
Haascarbonade 500 gr. ƒ2,10 p.K.g. ƒ3,80

Belangrijk nieuws
van «'t Helm»

Met medewerking van de Stichting
Touring Zandvoort zal de Stichting
culturele kring „'t Helm" gedu-
rende het zomerseizoen een of meer
concerten (piano-recitals e.d.) orga-
niseren. Met verscheidene belang-
rijke internationaal bekende kunste-
naars en met het Noord Hollands
Philharmonisch Orkest heeft me»
zich reeds in verbinding gesteld.
De mogelijkheid is echter ook niet
uitgesloten dat buitenlandse kun-
stenaars zullen optreden.
Tot vice-voorzitter der Stichting

„'t Helm" is benoemd Dr. J. v.d.
Meer, terwijl tot leden van het
Algemeen Bestuur zijn benoemd ds
heren Mr. W. Dirkse, Drs. J. Kerk-
hoven en N. H. van Wijk. Afge-
treden zijn de heren P. Giltay, E.
Leeflang, F. Piet en M. Ruysink.

T.b.v. de artistieke voorlichting
aan het bestuur van „'t Helm" zul-
len binnenkort een aantal advi-
seurs worden benoemd.

„'t Helm" heeft zich tot een
vijftal in Kennemeiiand werkzame
kunstkringen gewend met de be-
doeling tot een nauwere samen-
werking te geraken, waardoor het
mogelijk wordt nog belangrijker
manifestaties te organiseren.
Tot vertegenwoordiger van „ t

Helm" in de „Commissie voor
Culturele Belangen" is in de plaats
van de heer E. Leeflang benoemd
de heer G. S. W. Keur.

Een nieuwe bus
Opnieuw heeft het autobedrijf

van de heer P. Kerkman zijn wa-
genpark uitgebreid met de aan-
schaffing van een nieuwe autobus.
Dit laatste woord is eigenlijk niet
geschikt, om uit te drukken welk
een waar pronkjuweel op toer-
wagen-gebied hier werd verkregen.
Een gloednieuwe Mercedes Benz,

met 41 zitplaatsen, voor dit laatste
meet U dan weer lezen: „Geriefe-
lijke fauteuils" en gelegenheid voor
het medenemen van pl.m. 2000 kg.
bagage. Prachtig gespoten in licht
grijs, dat blauw werd afgebiesd,
fonkelend en glimmend, een wa-
gen, zoals er nog geen tweede in
ons land rijdt. Het is geen wonder,
dat de gelukkige eigenaar „helemaal
weg is" van deze nieuwe aankoop.
Het is dan ook wel iets zéér bijzon-
ders, een summum van luxe en
perfecte afwerking. Men krijgt de
indruk, wanneer men binnen stapt,
in een theaterzaal binnen te treden.
Fraaie en doelmatige verlichting,
een installatie voor luchtverversing,
radio, een schuifdak vóór en achter
en prachtige met leer beklede
fauteuiltjes, die uiterst comfortabel
blijken te zitten. Mercedes zorgde
vanzelfsprekend óók wat de tech-
nische zijde van de wagen betreft,
voor de allernieuwste snufjes. De
enorme motor zal U daarom straks
met het grootste gemak en onmerk-
baar tegen de steilste berghellingen
optrekken. Het moet wel een genot
zijn, in deze reiswagen tochten te

maken. Wij feliciteren de heer P.
Kerkman van harte met deze
prachtige nieuwe aanwinst.

Oefening Staalt Spieren
Na de selectiewedstrijden werden

van onze vereniging in de jeugd-
oefenkorpsen van de Kennemer
Turnkring opgenomen de meisjes:
J. Kunkeler, B. van Soolingen, A,
Schmidl en T. Wilhelmus; en de
jongens: J. en P. Pieters. Ongetwij-
feld zal het geleerde van deze
meisjes en jongens aan hun groe-
pen ten goede komen, maai' ja het
bijzonder onze eigen jeugdcorpseri
van Donderdagavond tot groter
krachtsinspanning stimuleren.
De turnkampioenschapoen van do

K.T.K. voor dames en heren zullen
op 7 Mei a.s. in Haarlem plaats
vinden. De deelnemers krijgen
naast verplichte oefeningen ook
keuze-oefeningen te verwerken.
De jaarvergadering van de K.T.K.

wordt gehouden op Zaterdag 19
Maart a.s. des middags om 3.30 uur
bij Brinkman te Haarlem.
Van het bestuur zijn periodiek

aftredend de heren: A. C. Fortgens
(Bato) en J.H.B. Brink (O.S.S.),
terwijl de heer C. Versteeg (Turn-
lust, Beverwijk) om gezondheids-
redenen zijn functie neerlegt.
Van de technische commissie zijn

periodiek aftredend: de heren J. F.
v.d. Berg (B.G.V.) en C. Smal (Bato).

Afd. Handbal: De uitslagen van
de Zaterdag j.1. gehouden jeugd-
zaalhandbalwedstrijden luiden:
Meisjes: Concordia-O.S.S. 2 12-7

Blinkert-O.S.S. 9-6
Jongens: O.S.S.-Concordia 15-9

Het programma voor Zaterdag a.s.

was bij het redigeren van dit con-
cept nog niet officieel bekend.

Afd. Volleybal, Vol animo is met
het jeugd-volleybal op Woensdag-
avond van 7-9 uur begonnen. Zo-
lang de competitie stilstaat wordt
hierbij ook assistentie verleend
door enige oudere leden. Het geheel
staat onder leiding van Hr. Jansen.

Vrouwenmiddag
Op Donderdag 25 Maart belegt de

vrouwengroep van de Nederlandse
Protestantenbond een Vrouwen-
middag in gebouw Brugstraat 15.

Mevr. D. Crames-Schaap zal daar
komen spreken over het onderwerp
„Hoe ik schrijfster werd".

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Bij contract belangr. kort.

D. BEEK
Tandarts

TOLWEG 2

/ez;g
t.m. 13 Maart.

//?£m,&?si

TE HUUR GEVRAAGD :

maand Juli of 15 Juli-15
Aug. vrije gem. ETAGE of
HUISJE voor 2x2 sl.pl.

Br. no. 40-28 bur. v.d. bl.

Gevr. WERKSTER voor 4
weken, Ma. Di. Wo. en, Do.
van 9-4.30 uur. Meerdere
hulp aanw. Engelander,
Boul. P.Loot 29. Vóór 5 u.

TE KOOP GEVRAAGD :

2e hands DAMESRIJWIEL
in goede staat. Br. no. 40-
27 bureau van dit blad.

(gw'«e£uf*

de Haarlemse Voorjaars-

EURSvoor
deVROUW

^Twröfol

35<ffi\>
Overdag is het gezellig „beurzen"

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TER OVERNAME: Joboton
PICK-UP met safir voor
78 toeren in eiken gepolit.
cassette. In goede staat.

Tevens grote eiken BOE-
KENKAST m. ingebouwd
bureau. Br. no. 40-29 bur.
v.d. blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

NET MEISJE GEVRAAGD
Goed kunn. omgaan met
telefoon en voor lichte
huish. bezigheden. Event.
óók intern. SCHROEDER,
Hogeweg 50.

Haarl. Instituut tot VAK-
OPLEIDING PEDICURE,
Voetkunde (Chiropodiste),
Pijnboomstr. 6, Tel. 24402.
Haarlem.

Een unieke beurs met talloze demonstraties en attracties,
die alle vorige beurzen overtreft.

Met als extra attractie: Model-Woninginrichting voor
klein-behuisden, Modeshow v. Stoutenbeek (gratis op
4, 5 en 11 Maart), Japanse theetuin (een heerlijk kopje
thee gratis), Grote prijzen en talloze andere attracties
(zie advertentie van de vorige week). Kinderbewaar-
plaats. Elke avond Lou Bandy als gast. Des avonds van
10-11 uur vrolijk dansuurtje. Keuren en proeven!

„en' U u»
waobaarW ,8

<5&
De Beurs is geopend van 4 t/m 1 1 Maart in het prachtig verlichte

Krelage-Huis a/d geïllumineerde Leidsevaart. Dagelijks van 10 uur
v.m. tot 5 uur n.m. en des avonds van 7 tot 11 uur. Zondag 6 Maart
open van 1-5 uur en des avonds van 7-11 uur. Entree f. 1.- pi. r. Kin-
deren tot 14 jaar f. 0.50 pi. r. Vóór-verkoop f. 0.10 extra..

Een theeservies
voor degene die ons helpt
aan een MEISJE voor de
huishouding zelfst. kunn.
werken, of WERKSTER
2 dagen per week.
HCYNG - Raadhuisplein 3

Jong echtp. z. 1 of 2 goed
gem. KAMERS m. gebr. v.
keuken. 1 Juli - 1 Nov. '55.

Voll. opg. m. prijs aan
H. H. Lewy, v. Leeuwen-
hoeksingel 35, Delft.

GEVR.: Een WERKSTER
2 halve en een hele dag.
Adres te vernemen bureau
van dit blad.

Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Café Oemstee
Iedere Vrijdag gekookte

en gebakken mosselen.

GEMEENTE ZANDVOORT
Ter gemeente-secretarie van Zandvoort kan
geplaatst worden een

aan
Mulo-diploma en diploma machineschrijven
vereist. Sollicitaties met opgave van verlangd
salaris uiterlijk op 8 Maart a.s. in te zenden
bij de gemeente-secretaris.

Tóch nadert het voorjaar!
Nu is het de tijd om Uw
garderobe te vernieuwen of aan te vullen!

COSTUUMS v.a. ƒ150,— n. maat
MANTELCOSTUUMS ƒ125,— n. maat
DEMI SAISSONS ƒ115,— n. maat
Schitterende Schotse tweed voor SPORT-
COMBINATIE m. kamg. pantalon f125,—

Kleermakerij

W. SLOOTHEER
KOSTVERLORENSTRAAT 33

U weet het waarschijnlijk allen nog niet,

Dat Drommel door „bezorgen" óók seruice biedt.

Hebt U b.v. plots geen rookwaar in tois,
Bel onderstaand nummer, wij bezorgen dan thuis.'

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Theater
Dir. Gebr. Koper

55'
Telef. 2550

Vanaf Zaterdag 5 t.m. Maandag 7 Maart 8 uur

Na het grote succes van de bekende
schrijver Erich Kastner met de film
„Louise Lotte" nu een tweede succes met
zijn film:

Een charmante, frisse, plezierige film
voor de hele familie, gebracht door:

PAUL KLINGER - HERTHA FEILER
en HEIDEMARIE HATHEYER
m.m.v. o.m. De Wiener Sdngerknaben.

Toegang alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 8 t.m. Donderdag 10 Maart 8 uur

VAN JOHNSON - JOHN HODIAK
RICARDO MONTALBAN - GEORGE
MURPHY en MARSHALL TOMPSON in

Een zeer bijzondere film welke U beslist

wèèr moet gaan zien. Het was in Bas-
togne dat de Generaal Mc. Auliffe ge-
schiedenis maakte met zijn antwoord:
„Nuts". Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 6 Maart 2.30 uur

Speciale matinee

Humor van begin tot het einde
JOE E. BROWN in:

Ridder zonder vrees
Toegang alle leeftijden.

rmsBasaigSBfiWBB

rcvP j

i Slagerij Henk van E§dik
*- '-' Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Profiteert van onze grote
Kalfs- en Varkensvlees-reclame

500 gr. Kalis- bij aankoop van vlees.-
, . -,-. . 500 gr. prima eigen gesmolten RUNDVET 05 et.

carbonade 95 et.
ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

500 gr. KALFSLAPPEN ƒ1,75 gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

500 gr. KALFSFRICANDEAU f2,25
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1,- p. stuk VOOR DE BOTERHAM:

VARKENSVLEES: 100 gr. Ham of 100 gr. gebr. ) CZQ pf
500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75 Rosbcaf met 100 gr. Leverworst <,**»•» V* «..

500 gr. RIBCARBONADE ƒ1,85 200 er Pekelvlees . . 90 et
50Ögi'.HAASCARBONADE ƒ2,05 frr. t uf J-!i , V 't « r7
500 gr. FRICANDEAU ƒ2,50 250 Br. Echte Gold. gek. worst 85 et.

500 gr. OSSELAPPEN ƒ1,65 200 gr. Heerlijke Leverworst .
.
50 et.

500 gr. LENDE ƒ2,25 150 gr. Gekookte Lever 85 et.

HBBSEBSHHESSEEffi

Grote afslag
lagerij Burger

KALFSFRICAND. . . ƒ1,90 500 gr.
KALFSLAPPEN .. ƒ1,50 500 gr.
KALFSCARBON. .. ƒ0,95 500 gr.
KALFSVLEESBEENTJES

ƒ0,20 500 gr.
KALFSSCHENKEL
met veel vlees /'0,90 p. stuk
VARKENSCARBONADE

v.a. /'1.70 500gr.
DOORR. R.LAPPEN ƒ1,58 500 gr.

ROSBIEF
LENDE
ENTRECÖTE
STAARTSTUK
PUNT

f2,25
500 gr.

Ook ome FIJNE VLEESWAREN
belangrijk goedkoper:

Ham 48 et. 100 gr.
Pekelvlees 48 et. 100 gr.
Gelard. Lever 58 et. 100 gr.
Ongelard. Lever 58 et. 100 gr.
Gekruide Lever 53 et. 100 gr.
Berliner 45 et. 100 gr.
Leverkaas 45 et. 100 gr.
Snijworst 48 et. 100 gr.
Gebr. Gehakt 29 et. 100 gr.

Corned Beaf 39 et. 100 gr.

enz.enz. Onze gehele vleeswaren-
productie staat onder controle
v.h. proefstation v.d. Slagerij
te Utrecht.

Speciale aanbiedingen v.d. boterham:
150 gr. Kinnebakham 45 et.

200 gr. Pork 59 et.

150 gr. Ontbijtspek 57 et.

(zonder zwoerd en been)
200 gr. Gek. worst 59 et.

200 gr. Boterhamworst 59 et.

200 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

200 gr. Leverworst 45 et.

200 gr. Bloedworst 45 et.

WEEKEND-RECLAME: / fïQ «*
100 gr. Ham en 100 gr. Leverworst (Oö LI

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Gebr. Gehakt f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 Zandvoort Tel. 2994-2643

ZATERDAG 5 MAART

DEMONSTRATIE
van 2-6 uur met DE naaimachine
HAID & NEU in onze showroom.

Swaluëstr. 2-4 - Tel. 2889
Ook voor al Uw reparaties.

Fa. E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 _ TELEF. 2112
Binnenw.l55b, Heemstede, Tel.39872

Nog steeds gaan wij door met onze
panklare en goed schoongemaakte
(alle soorten) groenten en aardap-
pelen. Nu met die kou is het wel
zo gemakkelijk, U behoeft niet in
het koude water en het is kant en
klaar. Deze week hebben wij nog
boerekcol, groene kool, rode kool,
mooie winterpenen en uien, de
echte harde kleine Hero spruitjes,
gesneden soepgroenten, goudgele
andijvie en heus, de prijs valt U
mee! Ook hebben wij nog gezouten
sperciebonen en gezouten andijvie
en volop Diepvries groenten en die
is zo lekker en betrekkelijk niet zo
duur. Beste aardappelen kunt U
krijgen: 15 cent per kg. en 10 kg.
voor ƒ1,35. Ook volop blikgroenten
van de beste merken. Sinaasappelen
citroenen, mandarijnen, alleen de
goede merken. Wij hebben mooie
goudreinetten voor 30 et. per kg.
Alles wordt aan huis bezorgd, dat
kost niets. BEL 2112.

Begrafenisonderneming

SWALUËSTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„M.ARIËNBOSCH"
•taan bovenaan in kwaliteit.

Ook onze kaassoorten
zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telof, 2464

Zwemnieuws Z.Z.Z.
In verband met de koude van de

laatste weken en het grote aantal
grieppatienten heeft het bestuur
gemeend er goed aan te doen het
afzwemmen nog enige weken uit te

stellen en wel tot 22 en 29 Maart.
Wij hopen en vertrouwen, dat de
kinderen die niet ziek zijn, zich niet
door de koude laten afschrikken en
zoveel mogelijk komen zwemmen,
want dan kunnen zij nog eens heel
goed oefenen.

Instituut v. arbeidersontw.
Het instituut voor arbeiders-

ontwikkeling organiseert op Don-
derdag 10 Maart in „Ons Huis" een
lezing met lichtbeelden over do
„Kon-Tiki" expeditie. De heer G.
Bloten zal dan spreken over het
onderwerp: „Drie maanden met een
vlot over de oceaan" .Ongetwijfeld
een interessante en boeiende avond,
dio wij gaarne aanbevelen.

De Zandvoortse Chinees

organiseert op 15 MAART a.s.

teneinde aan zijn speciale

keuken nóg grotere bekend-
heid te geven een

BAMI- en
NASI GORENG AVOND

(óók complete rijsttafel)

tegen HALVE PRIJZEN!

Reservering der tafels

uiterlijk t.m. 13 Maart.

Restaurant LA MER
ZEESTRAAT 26 - TEL. 219S

Ook uw adres
Esrste Zandv. Aardappelhandel

Aprtl Prinsesseweg 15
. DU l_ Telef. 2066

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhom-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

BELLEN!.'

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.
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De Kerkstraat
voor grote beslissingen

De belangwekkende causerie,
die Zandvoorts burgemeester
Dinsdagavond j.l. in. restau-
rant Rinkel lieejt gehouden
voor leden van de winkeliers-
vereniging „'t Centrum" en
de buurtvereniging De Wurf,
.verdient stellig méér dan nor-
male aandacht. Wij willen
dit belangwekkend probleem,
dat 'door de burgemeester
werd gesteld, niet zonder
méér afdoen, door uitsluitend
de rede van de burgemeester
weer te geven. Wij achten
deze zaak voor onze gemeente
zó belangrijk, dat wij beslo-
ten, hierop volgende week
uitvoerig terug te komen in
een. nummer, dat speciaal aan
Kerkstraat en omgeving zal
worden gewijd en waarin wij,

behalve de zienswijze van de
burgemeester, óók commen-
taar van anderen willen
plaatsen. Wij vragen, daarom
voor ons bijzondere nximmer
van volgende week reeds nu
Vw speciale aandacht.

Spaarkaswoningen
aan bewoners overgedragen

3è&

' Kanon gestolen
' ^De.' uitvoerder van de lirma S.

uit -JJen 'Haag, belast met het op-
ruimen en ,slopen van*dê bunkers

.
langs het strand,Jcwam bij de politie

, , , , .waarop^
Ssd^-reifdingSp^t^EiefeO.ua" 'was ge-
'•'tio&3isaan\^ffit.

:i^'aordei;strand, een
' ' ¥«$*^re8!*&alkefr

vermist werden. Uit een ingesteld
onderzoek bleek, dat- het kanon
terecht -was gekomen bij de groot-
handelaar E. in Haarlem, die het
420 kg. wegende gevaarte had ge-
kocht van de opkoper V., welke het
op zijn beurt had gekocht van de
Zandvoorter K., die tenslotte be-
kende, de diefstal te hebben ge-
pleegd. Het kanon werd in beslag
genomen en teruggebracht naar
Zandvoort, waar het als curiositeit

zal worden opgesteld.

Polïtie-toneelgroep
blijft voortbestaan

In een Dinsdagmiddag j.l. gehou-
den vergadering van de politie

sportvereniging, werd met grote
instemming besloten, de toneelgroep
van de afdeling in elk geval te laten
voortbestaan en deze zoveel moge-
lijk nieuw leven in te blazen. Tij-
dens de vergadering gaven zich
reeds weer een achttal personen als
werkend lid op. De heer J. Rutgers
zal voorzitter blijven, terwijl inspec-
teur C. van Buren als vice-voorzit-
ter zal optreden. Men nam het be-
sluit in het komende najaar te
starten met een grote feest-avond
voor leden en donateurs. Wat de
regisseur betreft, hierover zal men
zich nog nader beraden, hoewel
men het hierover eenstemmig in
principe reeds eens werd. Zodra de
nieuwe regisseur is benoemd, zal
direct een nieuw te spelen stuk
worden gekozen.

In een speciale bijeenkomst, welke
Zaterdagmiddag in het gebouwtje
van het Gemeentelijk gasbedrijf aan
de Tolweg no. 10 plaats had, heeft
Zandvoorts burgemeester, in tegen-
woordigheid van talrijke autoritei-
ten door het overhandigen van de
sleutel aan één der bewoners van
de eerste groep gereed gekomen
Spaarkaswoningen achter de Dr.
Gcrkestraat in de Frans Zwaan-
straat, symbolisch deze woningen
aan de eigenaren overgedragen.

Onder de vele aanwezigen merk-
ten wij o.m. op de gemeente-secre-
taris, verschillende raadsleden, de
directeuren der bedrijven, de direc-
teur van het bureau huisvesting en
het bestuur van de spaarkas.

In zijn aan de overdracht vooraf-
gaande causerie memoreerde Mr.
van Fenema o.m. dat hij met bij-

zonder veel genoegen de uitnodiging
van de voorzitter der vereniging
van bouwspaai-ders had aanvaard,
om symbolisch deze woningen over
te dragen aan de eigenaren.
Sinds December 1951 werd in

Zandvoort tot nu toe het 150ste lid
van de spaarkas ingeschreven. Door
74 van de spaarders wordt reeds
gebouwd, 41 woningen kwamen
gereed, 24 zijn in aanbouw en 9 in
voorbereiding. En opnieuw bereiken
nu het gemeentebestuur verzoeken
om het beschikbaar stellen 'van
jpieuwe grond. Voor de snelle
bouw van het eerste complex

brengt
aan-**

nemers. Hulde óók aan de spaar-
kas, voor de activiteit door haar in
Zandvoort en omgeving betoond.
Bovendien begreep de bouwkas het
enorme belang van het privé-bezit.
Dat de staat in vele gevallen ver-
zorgt van de wieg tot het graf acht

spreker zéér pleizierig, doch daar-
door ontstaat de mogelijkheid, dat
het verantwoordelijkheidsgevoel in
het gedrang komt. Daarom vormt
dit „eigendomsysteem" 'n stimulans,
om dit verantwoordelijkheidsgevoel
niet verloren te doen gaan. Met de
hoop uit te spreken, dat deze eigen-
dommen de eigenaren steeds tot
voldoening zullen mogen strekken,
beslcot Mr. Van Fenema zijn toe-
spraak.
De heer C. van Brerc,. lid van het

bestuur van de bouwkas, felici-

teerde hierna de eigenaren met het
heugelijke moment van het betrek-
ken van het eerste complex wonin-
gen. Spreker merkte op, dat dit
werk nóóit tot stand had kunnen
kGmen, zonder de medewerking van
de plaatselijke commissie in Zand-
vcort en de hulp van gemeente-
bestuur, publieke werken en vele
anderen, waarvoor spieker allen
hartelijk dank zegt evenals de
spaaiders vcor het door hen ge-
toonde vertrouwen. Tenslotte zet de
heer van Brero doel en streven, van
de bouwspaarkas nog eens uitvoerig
uiteen en besluit, met erop te wij-
zen, dat ruim 500 gemeenten er nu
bij zijn aangesloten, terwijl de ver-
dere uitbreiding nog steeds voort-
gaat.

Voor het huis van de familie de
Jager in de Frans Zwaanstraat
overhandigde-

.
daarna Zandvoorts

burgemeester aan de heer des hui-
zes de sleutel van de woning,
waarnaj^ph' het.birment-reden, Mevr.
dé Jager fraaie bloemen ontving.

De aanwezigen hadden hierna ge-
legenheid, deze model-woning inge-
richt door een woninginrichtings-
bedrijf, te bewonderen, waarna, óók
enkele woningen van andere bouw-
spaarders nog werden bezichtigd.

.WURF-PRAET"

iensentypen

uv*»

WULLUM v.d. WURFF:
„Van main part

worde alle kenonne 'estole!"

Een ongemeen boeiende en interes-
sante lezing werd Vrijdagavond in
de nieuwe consistorie der Herv.
kerk vcor de afdeling Zandvoort
van de Nederl. Chr. Vrouwenbond
gehouden door de heer L. van dei-

Zweep, inspecteur bij het Lager
Onderwijs te Amsterdam, over het
onderwerp: „Mensentypen", een
lezing, waarvoor zéér grote belang-
stelling bestond.

Na door de presidente, Mevr. J.

Wesselius, te zijn ingeleid, ving spr.
zijn onderwerp aan met erop te
wijzen, dat niemand zichzelf vol-
komen kent. De diepe betekenis
ervan wordt nimmer verstaan en
ook nóóit genoeg betracht. Door de
typologie, d.i. het opsporen van
karaktereigenschappen is de psychi-
sche wetenschap erin geslaagd, de
karakter-eigenschappen van de
mens op te sporen en deze in
groepen samen te vatten. De drie
hoofd-typen, n.1. het geestelijk ac-
tieve, het lichamelijk actieve en het
flegmatieke, elk op zich weer in

kleinere groepen van typen te

onderscheiden, werden deze avond
nader onder de loupe genomen.
Het geestelijk actieve type is

meestal smal van bouw. Als kind
liggen de tot deze groep behorende
mensen reeds jong lang wakker, zij

zijn sehrik-achtig, weetgierig, op-
lettend. Het zijn die pientere kin-
deren, waarmede de ouders zo
gaarne pronken, omdat ze zo goed
kunnen leren en zo „bij" zijn, doch
dit pronken dient- juist met alle

kracht vermeden te worden.
Het lichamelijk actieve type valt

te onderkennen door de brede,
stoere en sterke figuur. Het is als
kind zéér bewegelijk, het kan geen
ogenblik stilzitten. Uit dit type
komen in hoofdzaak en bijna uit-
sluitend de latere sportfiguren
voort. Beide typen zijn driftig uit-
gevallen en meestal prikkelbaar.

Het flegmatieke type toont een
geheel ander beeld. Zij zijn bijna
altijd rond van bouw en bij de man-
nen openbaart zich al vroeg de
kaalhoofdighcid. Het is geen kunst,
zulk eon kind op te voeden, omdat
het goedig en prettig van karakter
is en niet veel moeilijkheden biedt.

Met vele kostelijke en uitermate
humoristische voorbeelden uit zijn
praktijk als inspecteur bij het La-
ger Onderwijs, licht spreker ver-
volgens een en ander nader toe.

Komende tot het slot van zijn
betoog zegt spreker: „Als er zoveel
typen in de wereld zijn, zou het
misschien moeilijk lijken, om mei
mensen om te gaan. Maar God
schonk de mens óók tact en intuïtie.
Een kind vraagt om contact en
daarom moeten de „accu's" van de
mens 'voortdurend geladen zijn en
dient de mens ervoor te zorgen,
geestelijke inhoud te hebben. Een-
voud, rust en blijdschap dienen de
ladingen van de accu's der mensen
te zijn. Drie eigenschappen, welke
ten volle gevonden worden in het
gelGof, opdat men de mens kan
leiden naar hèt grote mensentype,
dat door Christus werd gesteld".
Met grote aandacht werd het

interessante betoog van de heer van
der Zweep aangehoord, dat door
een levendig debat werd gevolgd en
waarvoor de presidente spr. namens
allen hartelijk dank bracht. K.

Wethouder sprak over
het Boulevardcentrum

In een genoegelijk praatje op een
ledencontact-avond van de Christ.
Historische Unie, kiesvereniging
Zandvoort, welke Woensdagavond
in gebouw „Ons Huis" plaats had,
heeft wethouder W. van der Werft
de aanwezigen het een en ander
medegedeeld over de toekomstplan-
nen van Zandvoort, in het bijzonder
die, welke op het Boulevard-cen-
trum betrekking hadden.
Er was voor deze avond grote be-

langstelling, toen de voorzitter, de
heer E. J. Poster, de aanwezigen
welkom heette en de wethouder
dank bracht voor diens bereid-
willigheid, het een en ander over
Zandvoorts grote plannen te willen
mededelen.
De prettige causerie, die weth.

W. v.d. Werff hierna hield, bracht
geen nieuws, hetgeen ook niet in de
bedoeling lag, doch véél meer was
het de opzet, de aanwezigen nog wat
nader met al deze plannen te doen
kennis maken, waarin spreker op
uitnemende wijze slaagde.
Het betoog van de wethouder

werd door hem met verschillende
tekeningen en plattegronden nader
toegelicht-, waarna tenslotte een
algemeen en geanimeerd debat ont-
stond, waarin vele meningen naar
voren kwamen uit diverse Zand-
vaortse leringen, muur waarvan

tenslotte tcch het algemeen eind-
oordeel was, dat dit grootse plan
tenslotte de badplaats Zandvoort
slechts ten goede kan komen, dat
hier gewerkt wordt met het oog op
de toekomst gericht en dat een en
andei iceds nu óók in "t buitenland
grote indruk maakt en daarom
alleen al vcor Zandvooit van grote
propagandistische waarde is.

E e wethouder sprak als zijn eind-
gcdachte uit. dat hij hoopte, dat dit

plan nu maar zou doorgaan, want
indien het onverhoopt zou misluk-
ken, kan het wederom jaren
duren, vóór op deze plaats iets zou
werden gebouwd.
Na de pauze gaf de heer v.d.

Werff in een interessante beschou-
wing nog een overzicht van de
belangt ijkheid van de aankoop van
het enorme stuk duinterrein ten
Noorden van de spoorlijn, waartoe
in de laatste raadsvergadering be-
sloten weid, een aankoop, die vocr
de gemeente van enorm groot be-
lang zal blijken te zijn, nu reeds
direct, maar óók straks in de toe-
komst.

Met- een dankwoord van de heer
Poster werd deze zéér geanimeerde
en leerzame avond besloten.

Raadsagenda
van de raadsvergadering op Dins-
dag 15 Maart a.s. n.m. 8 uur.

1. Ingekomen stukken.

2. Vaststelling jaai'rekening van de
stichting „Zandvoorts Wederop-
bouwfonds" over 1954.

3. Benoeming van een lid van de
contactcommissie cult. belangen.

4. Prae-advies omtrent een ver-
zoek van de strandhuurders A.
H. Schuiten c.s. om verlaging
van strandhuur.

5. Huurreductie woningwetwonin-
gen voor bejaarden.

6. Wijziging van de „verordening
regelende de voorwaarden voor
de levering van gas en -water".

7. Wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling ,.De Kennemer
Strcekschool".

8. Definitieve ziektekostenregeling
gemeentepersoneel.

9. Voorschotten op de gemeente-
lijke vergoeding van de kosten
van instandhouding van- en
vakonderwijs aan bijzondere
scholen over 1955.

10. Viering bevrijdingsdag '55 (gem.
bijdrage in de kosten ƒ5000,- en
ƒ1500,— garantie).

11. Vermakelijkheidsbelasting op
bioscoopvoorstelling (voorgesteld
wordt: geen verlaging).

12. Rondvraag.

Filmvoorstelling
Gaarne vestigen wij even de aan-

dacht op de in dit nummer aange-
kondigde film-avend, welke door
„Het Witte Kruis" Woensdagavond
a.s. in „Ons Huis" wordt georgani-
seerd. Vertoond zal worden de
boeiende documentaire: „Wit wint",
een geluidsfilm, uitgegeven door de
Nederlandse Centrale vereniging tot

bestrijding der tuberculose. De toe-

gang tot deze avond is vrij. Een
ieder die er belang in stelt, wat op
het gebied der tuberculose-bestrij-
ding tot nu toe in Nederland met
groot succes werd gedaan, zal deze
avond véél kunnen leren en genie-
ten. Wij raden een elk ten zeerste
aan, deze uitzonderlijk geslaagde
film te gaan zien.

Viering bevrijdingsdag
Het hcofdcomité „Viering bevrij-

dingsdag" zal op Dinsdag 22 Maart
in het raadhuis bijeenkomen met
de vertegenwoordigers van de
commissies, die de onderdelen van
hel feestprogramma voorbereiden.
Op deze avond zal het definitieve
programma voor de feestviering op
5 Mei worden vastgesteld.

BURGERLIJKE STAND
4-10 Maart 1<J55

Geboren: Bernadette Johanna Maria
d. v. P.M.W. Tuerlings en C.M.A.
Bunnik. Odilia Johanna Maria. d.

v. T.J. Swarte en T.J.M, van der
Pas. Johanna, d. van C. P. van
Bam en M. P. Vossen.

Ondertrouwd: .1. W. Loos en .1. H.
Rudolphus.

Getrouwd: J.H.Vcrsteeg en C.Voorn.
F.H.B, van Vessem en A. Kopc.

Overleden: A.G.C, van Son, oud 81

j. wedn. van B. Tuinhout.
N. H. Dalman, oud 66 j., cchtg. va
.1. M. Fróhlich.

Medeleven uit Nieuw Zeeland
De voorzitter van onze Zandvoortse
muziekkapel, de heer P. Schaap,
ontving deze week. tot zijn grote
verbazing en verrassing een post-
wissel uit Nieuw Zeeland voor hel
umScrm.fon.ds van Leentje de
Vries. Ze had uit het verre Nieuw
Zeeland van onze herboren mu-
ziekkapel gelioord en wilde óók haar
steentje bijdragen. Velen van de
leden zullen zich deze milde schenk-
ster nog wel van vroeger herinneren.
Hel is wel een voorbeeld dat na-
volging verdient en in dit verband
denken we aan een héél grote
ivens van vele leden van onze mu-
ziekkapel, om, wanneer men straks
in nieuwe uniformen verschijnt met
nieuwe instrumenten, met nieuwe
vlaggen en andere nieuwe attribu-
ten — wat een feest zal dat zijn in
theater Monopole op 1G April a.s. —
óók een nieuw vaandel te bezitten.
Als het toch allemaal nieuw wordt,
en het meeste is er al, dan mag óók
een nieuw vaandel niet ontbreken,
dat zou men dolgraag willen, maar
dat kost f.150,— en dat is de som,
die nu nog ontbreekt. Alles nieuio
en geen nieuw vaandel? Dat kun-
nen we toch niet over onze kant
laten gaan? Wie weet er raad op?
De heer P, Schaap zal gaarne alle
voorstellen Hiervoor in ontvangst
nemen. Onze kapel werkt hard voor
de komende feestuitvoering; een
speciaal programma werd door
directeur Wildschut samengesteld,
enkele zéér geroutineerde spelers
gaven zich als nieuw lid op, het
gaat allemaal prachtig, maar dat
nieuwe vaandel, daar zitten ze nog
mee. Naast de straat-actie voor
nieuwe instrumenten, die uitstekend
verloopt, kunnen ze zelf hiervoor
onmogelijk een actie op touw zetten.
Daarom zullen wij onze kapel hier-
mede en hieraan nog moeten zien
te helpen.

Zandvoortmeeuwen
Hoewel we geen grote indruk

hebben meegenomen van de voet-

balverrichtingen j.l. Zondag van
ons eerste elftal tegen Ripperda,
zijn de kostbare puntjes toch maar
weer binnen en dat is véél waard.
Als we 't goed hebben, resteren nog
zes wedstrijden en met 3 punten
vóór op de bovenste plaats is een
positie, die menig elftal voor zich

zou begeren. Kampioenskansen ko-
men nu toch lueTkelijk in het nabrje

verschiet. Nu gaat 't erom jongens!
Overschat jezelf in deze laatste

wedstrijden niet en denk niet: „Het
zal wel gaan", want reken erop, dat

de tegenpartij — en enkele zéér
zware wedstrijden wachten nog —
alles op alles zal zetten. Blijf je

zenuwen de baas, speel kalm en

rustig. We rekenen op jullie de

komende weken! I^angs de lijn kun-
nen jullie op ons rekenen!

Katjes
De tijd breekt weer aan, dat de

natuur ontwaakt. Ook al lijkt het er
momenteel nog niet veel op, dit
proces van het nieuw ontwakende
leven is niet tegen te houden en dat
is maar gelukkig ook. De eerste
lenteboden zijn er al. De zilver-
kleurige katjes aan bomen en strui-
ken, een zo begerenswaardig
artikel voor onze nuluur-schen-
dende mensen. Ze hebben altijd een-

grote aantrekkingskracht op deze
personen en dat is geen wonder,
want deze katjes, in hun vele varia-
ties, zijn van een zéér aantrekke-
lijke schoonheid. Maar de natuur-
wacht „Zuid Kennemerland" doet
een dringend beroep op U allen:

Laat ze, waar ze zijn. Hun schoon-
heid komt het meest tot haar recht
in de natuur, waarin ze thuis horen.
En bovendien, door het onoordeel-
kundig al rukken vernielt U de
natuur, wanneer die straks ten volle

ontluikt. Wanneer U persé katjes in

huis wilt hebben, haalt U ze dan bij

de bloemist, maar ruk ze niet af.

Ows natuurschoon moet óók, -ja wel
zéér speciaal in het vroege voorjaar
behouden blijDcu.



Zie etalage

,,'n smartelijk verlies"
in gebouw Touring, Raadhuisplein

Onder alle omstandigheden,

handhaven wij ons devies:

^Aga
Nooy
"tANDVÖORT.

Moderne piek wiek
1-HJ cosfuums f1195_
Kamgaren en gabatdine PANTALONS

van ƒ22,— tot ƒ42,—
DAMESPANTALONS in Engelse melton ./ 20,75

IMPER EAU REGENJASSEN
in de moderne tinten ƒ 49,75

Verder hebben wij een ruime collectie in over-
hemden, dassen, demie's, colberts, jongens 'plus-
jours, iverkbroeken enz. enz.

Desgewenst is gemakkelijke betaling mogelijk.

KLEDING-
BEDmJF

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Drommel's specialiteit.

Van de edelste tabak bereid,
Is Drommel's BOLKNAK, een- pracht-sigaar,
Voor IS cent, ongelooflijk, maar v>aarl

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

DE KL. BIJENKORF
Hiermede berichten vvij U dat wij de ver-
tegenwoordiging op ons hebben genomen van de

Ëdy Wasmacfoïrse's
en SNELDROGERS.

Alle soorten hebben wij in voorraad reeds v.a.

ƒ189,50. - De wasmachine „FINAAL" met op-
gebouwde centrifuge, droogt terwijl U wast, voor
ƒ595,—. Op aanvraag geven wij bij U thuis een
demonstratie. SNELDROGERS reeds voor ƒ198,-
Verder hebben wij in voorraad de complete serie
BICO, ERRES wasmachines en sneldrogers.

Ook ontvangen wij de BICO IJSKAST
voor slechts f295,—

.

Televisie ©rs Radio
van ERRES, TELEFUNKEN en PHILIPS.

Heeft U interesse? Wij komen bij U thuis
demonstreren!

Radiokasten, pick-up's, platenwisselaars in

salonkast en, weet U dat wij een

BANDRECORDER
hebben voor slechts ƒ 298,—. Iets bijzonders!

MAGNEET. BALAKO, SIMPLEX
Al deze verbruiksarlikelen zijn op gem. bet.

cond. leverbaar. Geen fabrieksfinanciering.

Stelt U zich in verbinding met

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

en U zult absoluut tevreden zijn!

TELEVISIE

HOLLAND-DENEMARKEN op de beste plaats.
In Uw stoel thuis! Philips Televisie groot beeld
./1095,—. Philips Televisie groter beeld ƒ1395,—.
Philips Televisie ook voor U! Vanaf ƒ495,— of
ƒ7,— p.w. Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
De programma's zijn daverend. Uitzendingen
zijn reeds verdubbeld. Nu wilt U niets meer
misken. Bestelt nog heden Uw apparaat. De vol-
gende uitzending kunt U dan ook bij U thuis zien!

PHILIPS RADIO BI-AMPLI ƒ468,—. Een genot
cm naar te luisteren. Uw oude radio heeft in-
ruilwaarde! Philips Radio's vanaf ƒ98,—. In
iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS Platenspeler en wisselaar in de meest
moderne uitvoering. Vanaf ƒ1,— p.w.
Fridor Platenspeler met 10 platen naar keuze,
zender vooruitbetaling vanaf 12 x ƒ12,75.

GRAMOFOONPLATEN. Wij leveren. U alle ge-
wenste muziek: klassiek, populair, modern.
Columbia, His Master's Voice, Capitol, Philips,

Decca, Polydor, Pathé, M.G.M. etc.

STOFZUIGERS voor de schoonmaak, div. mer-
ken vanaf ./' 2,— p.w. - Wij leveren KOEL-
KASTEN, wasmachines, droogmachines, fornui-
zen, strijkbouten, broodroosters etc.

Erkend Philips Service Dealer.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
na persoonlijk overleg, de betaling met U.

RADIO - TELEVISIE - GRAMOFOONPLATEN

F.
Kostverlorenstraat 7 Telefoon 2534

VERWACHT U GASTEN?
Kom dan nog deze week de expositie

„Het goede bed"
bezichtigen.

Dependance HOGEWEG 62, Zandvoort.

Vrije toegang en volkomen vrijblijvende
voorlichting en prijsberekening.

is onbetwist
HAARLEMS BEDDENSPECIALIST

JANSWEG 17 t.o. het station Haarlem.

(Binnenkort opening filiaal Kerkplein 8a).

& Grote sortering ^
Rolschaatsen!

*
*

ƒ11,75; ƒ12,95; ƒ15,45

Henk
ƒ19,50; ƒ24,50 enz.

Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

iHerv. Kerk
Zondag 1 3 Maart om 7 uur

in de NIEUWE CONSISTORIE

waarin voorgaat

Ds. W. VAN LIMBURGH
'Era. predikant van Amsterdam.

Expositie «Het goede bed»
Het kan niet worden ontkend, dat

de vestiging van Wassenaar's bed-
den speciaalzaak, welke binnenkort
in het voormalige hotel Casa Blanca
op de parterre-afdeling zal worden
geopend, voor Zandvoort wel een
bijzondere gebeurtenis is. Dat een
in Haarlem overbekende zaak op
dit gebied, afzetmogelijkheden ziet

in Zandvoort is begrijpelijk en ver-
heugend, want het getuigt ervan,
dat een steeds voortgaande groei
zich in ons dorp voltiokl.
Wassenaar neemt geen halve

maatregelen, om zijn a.s. zaak in
Zandvoort bekendheid te geven en
opende op de Hogeweg: no. 62 een
bijzonder aantrekkelijke expositie.

We brachten er een dezer dagen
een bezoek en mochten vaststellen,
dat hier op exclusieve wijze een
overzicht wordt gegeven, van de
mogelijkheden, die dit bedrijf thans
aan Zandvoort biedt. Uit-jluitend
gespecialiseerd op het gebied van
slaapkamers, mag de geëxposeerde
collectie er in alle opzichten zijn.

Voor onze hotels en pensions, doch
óók voor de particulieren, om van
ie watertanden. Het meest moderne
materiaal vindt men er. Geruite en
geblokte dekens, cretonne voor
slaapkamergordijnen, moderne
slaapkamer-meubeltjes, stapelbed-
den, en een speciale jcugdmatras,
de zgn. „Supra-korn-matras",/ die
de speciale eigenschap heeft, dat
onze in bed ravottende jeugd die
héél moeilijk sluis zal kunnen krii-
gon. Ook een afdeling bud-hand-
docken e.d. werd aan deze exposi-
tie toegevoegd. Er bestaat voor

deze tentoonstelling, die tot en met
Donderdag a.s. geopend blijft, véél
belangstelling en dat is geen won-
der, want er is héél veel te zien.

}S„

COMESTIBLES en DELICATESSEN
(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Fa. E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 _ TELEF. 2112
Binnenw.l55b, Heemstede, Tel.39872

Voor Zaterdag hebben wij nog aan
te bieden prachtige kleine, harde,
goed schoongemaakte Hero spruitjes,
nu ziin ze erg lekker. Groene kool en
goed schoongemaakte uien, gesne-
den en gewassen. U behoeft er niets
aan te doen. Hebt U onze schoonge-
maakte soepgroente al eens gehad ?

Selderie, peterselie, worteltjes,
bloemkool en prei Winterworlelen,
schoon gewassen en gesneden, an-
dijvie, mooi gesneden en gewassen.
Weet U wat U eten moet? Diep-
vi'iesgroenlen. dat is lekker en niet
zo erg duur; ook niet wassen en
sciioon maken! Wij hebben ook nog
gezouten spersieboontjes en "ezou-
ten andijvie. Wij hebben heden
prima aardappelen 15 et. per K.g. ;

10 K.g. voor ,/'l,35. Gratis thuisbe-
bezorgd. U belt 2112!

en rheumatisehe pijnen
wrijft U weg met

SudL

Lampekappenenwasmachines
De commissie voor huishoudelijke

en gezïnsvoorlichting alhier zit ze-
ker niet stil. Telkens opnieuw weet
zij de vrouwelijke afdeling in onze
gemeente op te wekken, deel te ne-
men aan de een of andere cursus,
welke door haar wordt georgani-
seerd. En altijd precies op de juiste

tijd. Zo ook nu weer. Vlak tegen de
schoonmaaktijd, - hoe snakken onze
huismoeders daarnaar in deze win-
terperiode, die maar geen einde wil
nemen - organiseert zij een nieuwe
lampekappen cursus, die Dinsdag
a.s. gaat starten onder de beoroefde
en deskundige leiding van Mejuffr.
Fronie. Menige huisvrouw zal op
deze meest economische wijze straks
na de schoonmaak van haar oude
lampeka- een nieuwe maken. Dat
zulks mogelijk is, gaat Mejulfr. Fre-
nie op deze cursus bewijzen en
daarom zal het er vol zijn.

Donderdag a.s. volgt een demon-
stratie met de allernieuwste was-
machine „Leni". Een modern
sprookje, waarin het wasgoed niet
meer wordt geboend en rondge-
draoid, doch stilliggend door middel
van geluidsgolven en zuurstof wordt
schooneetrild. Deze nieuwe was-
machine bergt r--- méér geheimen
in zich, welke onze dames tijdens
dezo demonstratie worden geopen-
baard. Cók hier zal stellig de be-
langstelling groot zijn, daar ook de-
ze demonstratie geschiedt onder
auspiciën van! bovengenoemde com-
missie. Voor beide gebeurtenissen
verwijzen wij verder wat de details
betreft, naar de in dit nummer voor-
komende advertenties.

Heden overleed zacht en kalm
nog vrij onverwacht onze ge-
liefde Nicht en veler vriendin

Petronefla Jobanna
Apolonia Appy

Weduwe van de Heer
Richard Haighton,

in de ouderdom van 87 jaar.

Zandvoort,, 9 Maart 1955.

W. MUMM,
Exec. Test.

Hogeweg 53r.

De overledene is opgebaard
in. de rouwkamer Dorpsplein
no. 11. Bezoek aldaar Zater-
dag 12 Maart van 3-4 uur.

De crematie zal plaats hebben
op Maandag 14 Maart te Drie-
huis-Westerveld, na aankomst
van trein 13.01.

Schoonheid van klanken
in Monopole
Nauwelijks 200 personen waren

Donderdagavond 3 Maart in theater
Monopole aanwezig tijdens het
vioclrecital dat Willem Noske gaf,
onder auspiciën van stichting cul-
turele kring „'t Helm".

Zij kregen een avond, die voor
Zandvoort onvergetelijk zal blijven
door het vele schone, dat in deze
uren geboden werd, een avond, die
diepe indruk maakte en waar tech-
nische volmaaktheid en overweldi-
gende schoonheid om de voorrang
streden.
Vóór de pauze Sonate op. No. 12

van G. F. Handel; daarna Sonate in
d op. 1 No. 1 van Joseph Gibbs en
tenslotte Sonate in G on. 1 No. 12

van Alb. Groneman.
Na de pauze de romantiek: Sona-

line voor viool en piano in G op. No.
100 van Ant. Dvorak en tenslotte
vier stukken opus 17 van Josef Suk.
typisch Slavische en briljante wer-
ken, van de schoonzoon van eerst-
genoemde componist.
De meester-violist werd aan de

vleugel begeleid door Mlep den
Herder, die zich als een zéér be-
gaafd pianiste deed kennen, zodat
dit duo tot- vrijwel volmaakt musi-
ceren kwam. een musiceren, dat af-
wisselend ontroering en verbazing
bracht. Kwam door de feilloze
weergave van de prachtige sonatïne
van Dvorak het publiek reeds in
extase, terecht opgetogen was men
na de grandioze vertolking van het
laatste nummer, zodat als toegift
nog Dvorak's Slavische Dans No. 8
in G klein ten gehore werd ge-
bracht, die wij zelden met zulk een
bezieling hoorden vertolken.
Het optreden van beide musici

betekende één der belangrijkste
avonden, die „'t Helm" tot nu toe
Zandvoort geschonken heeft, een
avond, die o.m. werd bijgewoond
door burgemeester Mr. H. M. van
Fenema met echtgenote, en waar-
mede „'t Helm" opnieuw velen aan
zich heeft verplicht.
Op zéér duidelijke wijze gaf de

violist vooraf een korte toelichting
op elk door hem gespeeld werk,
een ongewoon gebruik, dat echter
véél waardering vond. zeker niet
het minst door de zéér sympathieke
wijze, waarop dit geschiedde. K.

SPROETEN
komen vroeg in 't voorjaar
Koop tijdig SPRUTOL
Doktersdienst

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telef. 2058.

Dienst wijkverpleegsters
Zondag a.s.; Zr. J.B. Hoogenbosch,

Wilhelminaweg 19, telef. 2306.
Verloskundige : Zr. G. Bokma,

Tolweg 6, Telefoon 2816.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondai* a.s. 10 uur; Ds. A .de Ruiter.
Bed-uur voor het gewas.

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 20.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. (4e Lijdenszondag).

10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Medewerking van het Kerkkoor.
7 uur bijzondere dienst in de

nieuwe consistorie. Spr. Ds. W. van
Limburgh, em. predt, Amsterdam,
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr. de heer M. Faber.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof Dr. C, J. Bleeker, van A'dam.

N.m. 7 uur: Jongerendienst.
Drs. J.A. Schreuder, v. Santpoort.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samea-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
M. C. Draijer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamea-Gelei

Balcon-varia
Wullum: Heb je 't 'eleze Aerie, wat
onze burgervaer met de Kerk-
straet en 't Kerkplain van plan is?
Dat kan wat worde jü!

Aerie: Hou op Wullum, 't wordt,
een waere feeststraet. Verlichte
tegels onder je biene en 'n potje
bier drinke op 't stoepie.

Wullum: Denk 'r om jü, als 't deur-
gaet, en ze schaine d'r nog a.1 zin
in te hebbe, dat de badgaste d'r
van alle kante naer komme
kaike. Maer de stoepies gaen weg,
dat weet je toch. Je drinkt je
biertje dan in een luie stoel.

Aerie: Heb jai die tekeninge 'ezien
Wullum? Nou jü, 't is haest niet
te gelave, dat zoiets ooit nog d'r
'es komme zal.

Wullum: Zeg dat maer zachies Ae-
rie, want wat die burgervaer van
ons in z'n kop heb

Aerie: En aigeluk is 't helegaer zo
gek nog niet. Want iaete we nou
eerlijk weze: ons ouwe "durp "mot
behouwe blaive, hier is ommers
Zanvert begonne en daeroro mot
't zo mooi worde als 't maer kan.

Wullum: Ze moste aigeluk weer
knoisies gaen verkope en een hete
peer voor ien cent en een borrel-
tje voor ien stoiver. Man, man,
wat een goeie taid was dat toen.

Aerie: Jae jü, en je laete schere
voor vaif cente en dan voor niks
een proim tebak achter je kieze
leenne steke waer je de hele week
genog aan had.

Wullum: Dat zal wel niet meer
berom komme Aerie, maer ook
zonder die ouwe gebroike, kenne
ze onze Kerkstraet toch wel weer
on die goeie ouwe taid anpasse.

Aerie; Da's ook de bedoeling van
onze burgervaer jü, wacht maer
'es af, d'r zal nog wel méér oit

de bus komme, maer 't staet nou
al vast, dat ons ouwe durp niet
in 't vergeetboekie raekt en dat
is al veul 'ewonne!

£%. &>B C&
bij

ager Burger
Alléén Vrijdag en Zaterdag:

Magere Varkenslappen f 1,88 500 gr.

Varkenslricandeau I 1,98 500 gr.

Afslag Kalfsvlees:
KALFSFRICAND../'1,98'S00 gr.

KALFSLAPPEN ƒ1,50 500 gr.

KALFSCARB. .. ./0,95 500gr.

Kalfsschenkel ƒ0,90 p. stuk

VARKENSCARB.
DOORR. R.LAPP.
FIJNE RIB
Magere V.lappen

GEHAKH h.o.h.

ƒ1,70 500 gr.

ƒ1,58 500 gr.

ƒ1,98 500 gr.

ƒ1,98 500 gr.

ƒ1.40 500 gr.

ROSBIEF
STAARTSTUK
ROLLENDE
ENTRECÖTE
LENDE ) 500 gr.

25

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Boterhamworst

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Gebr. Gehakt

(69 et

f 1,25
f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 Zandvoort Tel. 2994 - 2643



PERZlë IN HAARLEM!
Nieuwe luister en

langere levensduur

van Uw kostbare PERZEN
verkrijgt U door vakkundige
reparatie bij het SPECIAAL
OOSTEHSE TAPIJTHUIS

//„KURDISTAN
Steeds uitgebreide sor-
tering van selecte vloer-,
tafel- en hallkleden.

Door LAGERE
bedrijfsonlcosten

altijd

GOEDKOPER!

ZIE ONZE ETALAGES.'

KRUISWEG 23

TEL. 15047

HAARLEM

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeenta Zandvoort

Kosteloze inenting
tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken, bekend, dat op
.Zaterdag 19 Maart 1955, des na-
middags 3 uur, de gelegenheid zal
zijn opengesteld tot kosteloze in-
-enting of herinenting tegen pokken,
van hen die zich daartoe in het
Consultatiebureau aan de Poststraat
alhier aanmelden.
Het verdient aanbeveling, behou-

dens bijzondere omstandigheden,
alleen kinderen beneden de leeftijd
van twee jaren te laten inenten.
Voorafgaande raadpleging van de
huisarts is gewenst.

Verzocht wordt trouwboekje van
•de ouders of geboortebewijzen, van
de kinderen mede te brengen.

ZANDVOORT, 4 Maart 1955.

Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,
VAN FENEMA.

De Secretaris,
W. BOSMAN.

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AOfSI Prinsesseweg 15
. OUL Telef. 2066

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Begrafenisonderneming

A. KUIK
SWALUESTR. 15 - TEL. 2198

Verzorgt in en buiten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens U

zich elders verbindt.

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar

13 6.24 13.30 18.40 1.30 10.30-16.30

14 6.58 14.— 19.16 2.30 11.00-17.00
15 7.35 14.30 19.56 3.— 11.30-18.00

16 8.16 15.30 20.46 4.— 12.30-18.30

17 9.13 16.— 21.54 5.— 13.00-20.00

18 10.34 17.30 23.25 6.30 14.30-22.00

19 —.— 6.30 12.10 19.— 3.30-10.00

Samengesteld door P.v.dMtje KCzn.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Na een gedwongen rustperiode

van drie weken is de voetbal het
afgelopen weekend op bescheiden
wijze weer aan het rollen gebracht.
Twte wedsfa-ijden vonden n.1. door-
gang. Zandvoortmeeuwen 1 speelde
Zondag thuis tegen Ripperda en
boekte een 2-0 overwinning.
Ook de wedstrijd van het eerste

Zaterdagmiddag-elftal thuis tegen
P.V.W.A. vond Zaterdag doorgang.
Deze ontmoeting eindigde in een
draw, n.1. 3-3.

In verband met de interland voet-
balwedstrijd Nederland-Denemarken
a.s. Zondag in het Olympisch sta-
dion te Amsterdam, zijn door de
K.N.V.B. geen competitie-wedstrij-
den vastgesteld, zodat het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen een
vrije dag heeft. Voor de Haarlemse
voetbalbond wordt a.s. Zondag een
beperkt programma in de morgen-
uren afgewerkt.
Programma voor a.s. Zondag:
Spaarndam 2-Zandv.m. 5 9,45 u.
Zandv.m. 6-Gcel-witf 3 12 u.
Zandv.m. 7-D.S.B. 4 9,45 u.
Haarlem f-Zandv.m. jun. b 9,45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
IJmuiden 1-Zandv.m. 1 4u.
Zandv.m. 2-J. Hercules 1 4 u.
Zandv.m. 3-E.T.O. 2 4 u.
Zandvm. adsp. b-K'land b 2,30 ui
E.H.S. c-Zandv.m. adsp. d 3 u.

Damnieuws
Deze week speelde de heer T.

Kerkman weer ziin eerste compe-
titiewedstrijd al was het dan ook
bij hem thuis. Wij heten hem hier
van harte welkom en hopen dat hij
spoedig weer geheel hersteld zal
zijn.

De uitslagen zijn:
R. Mulder-A. Hcekema 0-2
C. Draijer Sr.-G. Keur 2
P. Versteege-J. Termes 1-1
W. de Goede-J. Hogend"k 1-1
L. Y. Vink-L. J. v d.- Werff 2-0
J. v. Cijk-S. Weber Sr. 0-2
G. ter Wolbeek-M. Weber Jr. 0-2
L. Paap-T. Kerkman 0-2
C. Draijer Jr.-J. Schuiten 1-1

Oefening Staalt Spieren
Uit het keurig verzorgde jaarver-

slag van de Kennemer Turnkring
blijkt, dat onze vereniging met haar
ledental van 511 tot één van de
grootste uit deze kring moet worden
gerekend.
Van de technische evenementen

wordt naast de kringkampioen-
schappen, waarin leden van Bato
(Haarlem) domineerden, de kring-
dag te Zandvoort, ter gelegenheid
van ons gouden feest, als 't belang-
rijkste aangemerkt.
Op onze jaarvergadering, die, ge-

lijk bekend, Vrijdag 18 Maart in Zo-
merlust plaats vindt, zullen de nodi-
ge volmachten worden verstrekt.
Afd. volleybal. Nu de voorjaars-

beurs in het Krelagehuis te Haar-
lem deze week afloopt, kan volgen-
de week de competitie worden her-
vat.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. speelde K.J.C. Zand-
voort de 2e ronde voor het maande-
lijkse clubkampioenschap. De strijd
was spannend. Ie werd Andr.Weber,
2e J. Nijs; 3e G. Keur; 4e Augus-
tinus. Heren doet Uw best, Zater-
dag a.s. tegen Vriendenkring.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

zal zijn eerstvolgend spreekuur hou-
den op Woensdag 6 April van
10-12 uur.

Lezing over Vrijmetselarij
De commissie ter verbreiding van

de beginselen der vrijmetselarij
belegt een propaganda-avond op
Dinsdag 22 Maart in café-restaurant
„De Rotonde", waar de heer J. B.
Schouwink uit Schiedam zal spre-
ken over het onderwerp: „Doel en
wezen der vrijmetselarij".

Jaarvergadering
«Volksonderwijs»

In „Ons gebouw" hield de afd.
Zandvoort van „Volksonderwijs"
haar jaarvergadering. Naar aan-
leiding van het feit, dat het jaar-
verslag van de secretaris een pessi-
mistisch beeld gaf over diverse
interne moeilijkheden, óók op finan-
cieel en propagandistisch gebied,
werd uitvoerig van gedachten ge-
wisseld over de vraag, hoe men
deze moeilijkheden te boven kan
komen. Deze taak zal worden toe-
bedeeld aan het nieuwe bestuur,
daar van het oude zich aUeen mevr.
Vcrheij herkiesbaar stelde en na
enige aandrang óók de heer de la
Court, zij het niet als penningmees-
ter. Bij acclamatie werden in het
nieuwe bestuur gekozen: Mevr.Vcr-
hcij, Mej. C. van Son en de heren
A. de la Court, J. Ramkema, P.
Douma, ,1. Hulstkamp en P. W.
Zcgerman. De functies zullen nog
nader worden verdeeld.

In de kas-commissie werden be-
noemd de heren D. van Dijk en
A. J. T. N. Kransen; in de propa-
gando-commissie Mevrouw K. van
Dijk-Hameotman, Mevr. Verheij en
Mevr. v. Koningsbruggen-Kraaijc-
noord.

De scheidende voorzitter, de heer
Jac. Koper, werd door enkele leden
in zéér waarderende woorden toe-
gesproken. De heer Ramkema
deelde tenslotte nog mede, dal de
Dr. Albert Plosmanschoul een be-
drag van ./25,— voor Volksonder-
wijs tor beschikking stelde.

3 April: Holland - België

voor S ELElVioIeï
Technisch Bureau

FEENSTRA
Haltestraat 57 Zandvoort - Telefoon 2065

Vleeshouwerij COR VAN ELDIK
Haltestraat 12 - Telef. 2616 ,™, ™ onmm .„VOOR DE BOTERHAM:

Biedt U Zaterdag 250 gr. Hausm. Leverworst ....ƒ0,85

alc; RFOI iMF aan- 250 gr. van onze beroemde
ais» nc^LMiwc aan. Geid Gek Worst /085

500gr.Varkenscarbonade(sch.)f 1.69 ?00 gr. Saks. Leverworst .... ƒ0,50

500 ir. Prima Kalfsfricandeau f 2,- 150 «* °rg -

Corned Beaf
• -

'°'60

500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 .90 J~
gr. Gebi^Rofef en / fQ CJ

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,25
10° gr'

Jaciltworst
<, « w w *

500 gr. prima OSSELAPPEN vanaf ƒ1,65 100 gr. Pekelvlees en ( "7*5 /*
VOOR DE SOEP: 100 gr. Lunchworst S * •* ***
1 kg. KALFSVLEES met been ƒ!,— 150 gr. KINNEBAKHAM .... ƒ0,50

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 11 t.m. Maandag 14 Maart 8 uur

Een ontzaglijk schouwspel. Groots! Be-
wogen.' Heftig! Woest.

JENNIPER JONES - GREGORY PECK
JOSEPH COTTEN" - LIONEL BARRY-
MORE - LILIAN GISH - HERBERT
MARSHALL in:

Duel in the Sun
Toegang 18 jaar.

Vanaf Dinsdag 15 t.m.' Donderdag 17 Maart 8 uur

SIMONE SIGNORET - SERGE REG-
GIANI - CLAUDE DAUPHIN
RAYMOND BUSSIERS in:

De zondares
van Parijs

Een film vol gloeiende hartstochten! Het
verhaal van een grote, maar onmogelijke
liefde! Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 13 Maart 2.30 uur

Een daverende klucht voor jong en oud.
Wij presenteren U:

De Ki-Ka Kolonel
Toegang alle leeftijden.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

6 propaganda-dagen
voor betere

Schoenreparatie
v.a. Zaterdag 1 2 Maart
tot Zaterdag 19 Maart

Bij het REPAREREN van de zolen, worden de

HAKKEN
gratis gezet

Profiteert van deze unieke aanbieding!

Alléén bij:

HALTESTRAAT 11

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 2452

Profiteert deze week nog
van onze speciale aanbieding

Prima Goudreinetten per kg. 25 cent
(om te moezen).

Sinaasappelen - Walnoten - Verse kasvoorjaars-
groenten. - Enorme sortering JAM enz.

PRACHTIGE VERS GEBRANDE PINDA'S
75 CENT per 250 GRAM.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Ziet onze etalages!BB

, n Slagerij Henk van Eldik
— Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Wij gaan door met onze grote
Kalfs- en Varkensvlees-reclame

500 gr. Kalfs- BIJ AANKOOP VAN VLEES:
, , oc . 500 gr. prima dik NIERVET . . 60 et.

carbonade 95 et.
ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

500 gr. KALFSLAPPEN ƒ1,75 gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergslaafje 90 et.

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,—
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1,- p. stuk VOOR DE BOTERHAM:

VARKENSVLEES: 100 gr. GEBR. ROSBEAF ) "7E n *.

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75 mei 100 gr. Gek. Worst
<i

' ° *-• •"

500 gr. RIBCARBONADE ƒ1,85 200 ^ Peke]v]eos 90 ct
500 gr. HAASCARBONADE ƒ2,05

^uu gr. Pekelvlees auct.

500 gr. FRICANDEAU ƒ2,50 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 ct.

500 gr. OSSELAPPEN ƒ1,65 200 gr. Heerlijke Leverworst ..50ct.

500 gr. LENDE ƒ2,25 150 gr. Gebraden Gehakt 50 ct.

Zandvoort's erkende
BromfieishandeB

is

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

BRO^FBETSE^i
I.L.O.; H. M.W.; BERINI; N.S.U.; SIMPLEX.

D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

niWMHi
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

ALS 'T VOORJAAR buiten niet komen wil,

haal het dan in Uw woning met

Voorjaarsbloemen
Zie onze grote sortering in:

Seringen, Tulpen, Narcissen, Hyacinthen enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en gralwerk!

Elke dag verse bloemen!



Elke fijnproever prefereert: wijnen en KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

COMMISSIE VOOR HUISH. EN,
GEZINSVOORLICHTING te Zand-
voort start de nieuwe

Lampekap-
cursus
bij voldoende deelname,

op DINSDAG 15 MAART a.s.

van 8 tot 10 UUR in het- zaal-
tje v.h. Gem. Gasbedrijf, Tol-
weg 10. - Cursus van 6 lessen
te geven door Mej. PIERLOT.

Aanmelden : Mevr. A. Blaouboer,
Haltestraat 46, Telefoon 2392.

Ingezonden

Zandvoortse Vrouwen
Contactcommissie

DONDERDAG 17 MAART a.s.

om 3 UUR n.m. in gebouw
ZOMERLUST, Kosterstraat 5

DEMONSTRATIE
met de «LEN1» wasmachine.

(Het nieuwste!). Geen draaiende

onderdelen, doch trillingen maken
Uw wasgoed schoon, dus geen

slijtage!

Handelsonderneming „FRATO".

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week als extra, reclame

250 gr. Vanille batons
70 et

BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWËG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Voor de eerstkomende

welke over pl.m. 14 dagen, zal

worden gehouden, kunnen nog dage-
lijks nette goederen worden inge-
bracht of afgehaald.

Veilingmeester

P.Waferdrïnker
TELEF. 2164

Wapent U tegen
VOORJAARSMOEHEID
door regelmatig gebruik van

Vitamine C of

Davitamon „10"

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

De Zandvoortse Chinees

organiseert op 15 MAART a.s.

teneinde aan zijn speciale

keuken nóg grotere bekend-

heid te geven een

BAMI- en
NASI GORENG AVOND

(óók complete rijsttafel)

tegen HALVE PRIJZEN!

Reservering der tafels

uiterlijk t.m.. 13 Maart

Restaurant LA MER
ZEESTRAAT 26 - TËL. 21fl6

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Wii ontvingen onderstaand inge-
zonden, dat wij hieronder volledig
laten volgen.

Geachte Heer C. Kuyper,
Hierbij doe ik U toekomen een

ingezonden stuk n.a.v. Uw artikel

„'t Helm". Ik stel er prijs op dat
dit stuk in Uw blad van 11 Maart
wordt opgenomen en dat U plaatsing
niet uitstelt, waarvoor deze zaak
te belangrijk is. Ik zou voorts met
U willen afspreken, dat U mij vóór
Donderdagmiddag 12 uur bericht of
U het stuk al of niet op 11 Maart
zult plaatsen. Hoor ik niets van V
of antwoordt U mij in afwijzende
zin, dan zal ik met het stuk naar
eigen goedvinden handelen.

Hoogachtend, Pieter Giltay.
Parallelweg 29.

* *

'54.Zandvoort. 8 Maart
Aan de Heer Kuyper,
In Uw artikel van 4 Maart 1955

.,'t Helm" geeft U — zij het mis-
schien ongewild — Uw visie ten
beste over cultuur. U maakt een
onderscheid tussen ..gewone" en
„buitengewone" kunst en U bent
verheugd dat men weer „gewoon"
gaat doen.
Deze uitspraak betekent logischer-

wijze dat hetgeen ,,'t Helm" tot nu
toe gedaan heeft, in Uw ogen „bui-
tengewoon" en dus ongewenst was,
hetgeen ook blijkt uit "t feit dat U
vindt dat „'t Helm" juist op tijd de
juiste weg insloeg".
U geeft te kennen dat datgene in

de cultuur door U wordt toegejuicht
als wezenlijk, wat van wervende en
propagandistische aard is voor de
badplaats.
U realiseert zich natuurlijk dat U

de cultuur ondergeschikt maakt aan
badplaats-propaganda en dat dit in
l'eite betekent dat „alles wat tot een
creatief gebeuren beweegt, iedereen
die creatief gedacht heeft, geschil-
derd, gebeeldhouwd, geboxvwd —
heel het denkende, schrijvende,
dichtende mensdom, Kerkvaders en
kruisafnemers incluis, radicaal de
goot ingaan en dat de cultuur wordt
verkwanseld voor de boterham
zonder meer.
Uw wens cm het vooral weer

„gewoon" te doen, waarde Kuyper,
is een advies aan allen die met Uw
zienswijze geen rekening hebben
gehouden. Dat advies luidt: mijne
Heren, van Socrates tot Bach, van
Auguslinus tot- Stravinski, van Des-
cartes tot Mönich, van Seneca tot

Herzberg, bouwers van pyramiden
en kathedralen, doen jullie toch
„gewoon" zodat wij en de badplaats
met allure met jullie werk propa-
gandistische stunten kunnen uit-

halen.
U heeft het over grete en kleine

K's in de kunst. Het is de onbe-
schrijflijke verdienste van het
burgerdom, mijnheer Kuyper, het
onderscheid tussen Kunst en kunst
te hebben uitgevonden en met deze
scheidslijn precies aan te geven waar
het eigen geestelijk bevattings-ver-
mogen ligt, zonder nochtans te be-
seffen dat het spel met de K's alleen
een hulpmiddel is om die eigen be-
perktheid geldig te maken voor
allen. Daar verheugt U zich in en
met U vele anderen, naar Uw
zeggen.
Ik doe hierbij een beroep op Uw

intellect om iets wezenlijks te
schrijven over cultuur, onafhanke-
lijk van propagandistische reclame
elementen, die met de cultuur, waar
andere wetten heersen, niets van
doen hebben.
Als U zoudt slagen, waar ik aan

twijfel.! zult U de zweetdruppels on
de vreugden van hen die cultuur
bedreven en dit nog doen, beter
leren eerbiedigen.
U zult dan begrijpen dat het ge-

bruik van Uw willekeurig ge-
bezigde term „buitengewoon", die
bij U samenvalt met verwerpelijk,
de verwerping betekent van de
cultuur zelf. P. Giltay.

* * *

Daar de toon van dit schrijven ons
niet aanstaat en wij er bovendien
van overtuigd zijn, dat onze goede
bedoelingen tóch verkeerd zullen
worden uitgelegd, lijkt het ons ver-
standig, teneinde oneindig wordend
gepolemiseer te voorkomen, niet
nader op dit ingezonden in te gaan,
hoewel het ons prikkelt, om dit wel
te doen, want we zouden er héél
veel op kunnen zeggen. Red.

Hoog bezoek
Op uitnodiging van stichting „Tou-
ring Zandvoort", zal de heer Flaxa,
directeur van de vereniging voor
Vreemdelingenverkeer te Oborhau-
sen (West-Duitsland) en oud-direc-
teur-generaal van de Duitse Oost-
zce-badplaatsen, op 11, 12 en 13
Maart in Zandvoort zijn, om met
het bestuur van Touring Zandvoort
besprekingen te voeren omtrent de
ontwikkeling van Zandvoort als

Internationale Woordzecbadplaats.
De heer Flaxa zal zijn introk

nemen in hotel Bouwes. Aangeno-
men kan worden, dnt de speciale
reden van dit bezoek is, nader te
worden ingelicht over de mogelijk-
heden van een Kur-ort in Zand-
voort, waarvoor in West-Duitse
kringen grote belangstelling bestaat,
en op welk gebied de heer Flaxa
zich gespecialiseerd heeft.
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Bh' contract belangr, kort.

/ff£WE/?m
VERLOOR enige weken
terug m'n PORTEMON-
NAIE m.i. o.a. kleine foto:
zoontje in matrozenpakje.
Foto gaarne retour, geld
kunt U behouden eerlijke
vinder. HALTESTRAAT 12

Gevraagd: COURANTEN-
BEZORGER, verd. ca../ 18,-

per week. „De Telegraaf",
Kcstverlorenstraat 66a.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

GEVRAAGD: Meisje voor
de ochtenduren of flinke
werkster voor enkele da-
gen per week. Mevr. van
Beinum, B. Engelb.str. 50.

Voor 3 maanden een
SLAAPKAMER gevraagd.
Br. onder letter M - Van
Deursen, Haltestraat 12.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

KINDERWAGEN te koop.
Tolweg 2rd.

GEVRAAGD: Een flinke

JONGEN om opgeleid te

worden in het bedrijf.

De Kleine Bijenkorf, Kerk-
plein 5.

Laat Uw AANGIFTE-
BILJET Inkomsten Be-
lasting 1954 deskundig ver-
zorgen. Inlichtingen: Bur.
van dit blad.

GEVRAAGD:
2de banketbakkers-

bediende

Banketbakkerij BOSMAN,
Kerkstraat 22.

AANGEBODEN : Strand-
wagen en kleed voer zo-
merhuis. Na 6 uur. Adres:
Parallelweg 21.

GEVRAAGD: Een meisje
voor de huishouding, zelf-

standig kunnende werken
en een aankomend machi-
ne-stikster. v.d. Schelde,
Haltestraat 7.

Slagerij Burger VRAAGT
WINKELMEISJE + 17 jr.

Aanmelden in de winkel of

's avonds: Zandv.laan 10.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

NU biedt Albert Heijn

de huisvrouw 3-voudig voordeel

JézlKfrWi'&f
Vanouds is elke AH-winkel een
„eiland van goedkoopte", waar
de huisvrouw altijd stukken voor-
deliger uit is dan elders. Vanouds
weet zij, dat zij er steeds de beste
kwaliteit ontvangt.
Nu doet Albert Heijn er nog een
flinke schep op. Dank zij een
vj ij willig spaarsysteem kan
elke klant nu obligatiehouder bij

Albert Heijn worden en aldus

rente kweken en . .

.

mee-delen in de winst

van dit grote en gezonde krui-

deniersbedrijf. Bij Albert Heijn
dus geen korting die U toch zelf

betaalt, maarnu3-voudigvoordeel!

ft
H-klanten worden

| A Voorde *«gf;Pr-
scoel *o»

„,<,<*>

B- Zodra v U'„i t %rvat V
Hebt Bep"*»»

«» KKtïSXoU 50.-

o} een "ï'^-epaor-

** tie en "5™. ogen -

wih^andéèl

verd.

Bvraa? „r*-bHI»«nd ~
Wa' en "<"• " <——

"

85

59

Zuiver
Rljndvet nu 500 gram

Gerookt vet spek
nu 250 gram

Gelderse
RoOkWOrSt per stuk

Echte Hollandse 500
Bruine Bonen grom

Buitenlandse
-f 14

Bruine Bonen kuö

Carabiesjes
Zeer fijn koekje 250 gtam

Huishoud-
koffie 250 gtam

Voivette 100
Goudse Kaas gtam

Volvette
Goudse Belegen

Haring in groot
Tomatensaus Mik

Grote QQSnïjkoek pet stuk «S«?

Boterham- «n
korrels 250 gum w»f

AppelStrOO» beker 33

59

159

27

32

61

maakt U het leven goedkoper

en laat U bovendien delen in de winst

Het Witte Kruis
Afd. Zandvoort

Filmavond
op WOENSDAG 16 Maart

8 uur in «ONS HUIS»

Vertoond wordt:

95
99

Deze geluidsfilm gaat uit van de Nederlandse
Centrale Vereniging tot Bestrijding der tuber-
culose. Toegang vry. Het Bestullr .

Rode Zoete Spaanse Wijn
,/'2,50 per lies.

Rode en witte Mistella
ƒ2,40 per fles.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A TELEFOON 2532

Nederl. Ver. voor Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem Secr. Meeuwenstraat 76.

Openbare lezing
met filmstrip

op WOENSDAG 16 MAART, 's avonds 8
UUR in ONS GEBOUW, Brugstraat 17.

Spreekster: Mevr. Zr. v. BEEK-ZIJP.
Onderwerp:
«De voortplanting van de mens»

TOEGANG ƒ0,35. Kaarten verkrijgbaar bij

de Heer Th. v. Veen, C. Huijgenstr. 26, Tel. 2766
en 's avonds aan de zaal. Toegang boven IS jr.

DE KL. BIJENKORF
staat reeds voor U klaar met een ruime sor-
tering kleden, lopers, matten, slaapkamer- en
Ucukenmaüen. - Cocos in alle uitvoering.
Huis- en slaapkamers - Dressoirs en theemeubels
Linoleum en Balatum een pracht sortering.

Ledikanten, divan- en opklapbedden.
Eén- en twee-persoons bedslellen in leapok,

binnenvering en wol.
Kloostertafels, rookstoelen, kussens, enz., enz.

Ook op gem. betaling. Gèèn fabrieksflnanciering

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 — TELEFOON 2658
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Langs de Vloedlijn

Het is precies tweemaal zo
moeilijk een halve waarheid
te ontmaskeren als een hele
leugen aan de kaak, te stellen.

Austin O'Malley.

Uitzetting

De uitzetting uit perceel Kost-
verlorenstraat no. 10 heeft — en
dit is volkomen begrijpelijk — héél
wat deining in onze gemeente ver-
oorzaakt. Het is wel een vreemde
gang van zaken. Een gerechtelijke
uitzetting, nog vóór het „hoger be-
roep" behandeld is. Een bureau
huisvesting, dat niet tot vordering
adviseerde, omdat men meende,
dat het zo'n vaart wel niet lopen
zou, een sporadische aanbieding
van bovenhuizen, terwijl de met
uitzetting bedreigde bewoonster
kon aantonen, dat de dokter haar
een benedenhuis meende te moeten
aanbevelen; een wel ellendige
samenloop van omstandigheden,
waarvan een reeds zwaar door het
leven geslagen vrouw het slacht-
offer werd. En tenslotte, tengevolge
van al deze omstandigheden een
gerechtelijke uitspraak, waarbij het
juridische recht volgens de letter
der wet werd nagekomen, doch
het morele recht niet in aanmer-
king kwam.

Eindelijk, de consequentie, die
men uit dit alles trekken kan, dat
het dus mogelijk is, dat terwille
van seizoenverhuur iemand het dak
boven zijn hoofd kan worden ont-
nomen, een consequentie, die me-
nigeen te denken zal geuen.
Wij hopen van harte, dat voor

deze door het leven zo geplaagde
vrouw ten spoedigste een oplossing
zal worden gevonden. Dat bij het
„hoger beroep" straks óók het
morele recht zal zegevieren en men
tot de conclusie zal komen, dat men
terwille van zuiver materiële aan-
gelegenheden iemand niet het
laatste beetje levensgeluk kan en
jmag ontnemen. Wij. hopen óók,~dat
reeds vóór ' die tijd ' ons"gemeente-

"

bestuur, dat zich- deze zaak zozeer
aantrekt, er 'in slagen zal- deze
vrouw te vergoeden, wat zij de
laatste maanden, aan zeiuuospati-
ning en onzekerheid heeft moeten
doormaken. Onze burgemeester had
tuèl gelijk, toen hij laatst beiueerde
dat het woningprobleem één der
ernstigste ziekten is van de na-
oorlogse tijd.

Ons blggenfonds

Doordat verschillende medespe-
lenden aan ons toneelstuk „Levens-
avond" óók actief deelnemen aan
het werk van andere toneel-, zang-
of operetteverenigingen, verlopen
de repetities niet zo vlot, als aan-
vankelijk was gehoopt en hebben
we ons genoodzaakt gezien, de uit-

* voering van Jaap van der Poli's

„Levensavond" te bepalen op een
nog nader met de directie van
theater Monopole te regelen avond
omstreeks half April a.s.

Binnenkort hopen wij daarover

nadere mededelingen te kunnen
doen en tevens het comité van
aanbeueling te kunnen- publiceren.

Intussen deed zich óók bij een

andere Zandvoortse varkenshouder

wederom een geval bij zijn dieren

voor van de zozeer gevreesde

ziekte, zodat óók hij ernstig werd
gedupeerd. We zullen ons daarom
straks met het comité beraden

over de vraag, hoe het bijeenge-

brachte bedrag naar recht en bil-

lijkheid het beste kan worden ver-

deeld.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„De pliessie heb 't al vroeg

druk met paele zette!"

Wat gebeurt er
met Zandvoorts oude dorpscentrum?

HET MOET WEL een grote vol-
doening zijn geweest voor

burgemeester Mr. H.M. v. Fenema,
dat zijn uiteenzetting over zijn

denkbeelden ten aanzien van Zand-
voorts oudste dorpscentrum, d.i.

Kerkstraat en omgeving, welke hij

in restaurant Kinkel Dinsdag 8
Maart gaf op uitnodiging van de
winkeliersvereniging „'t Centrum",
waarvoor óók leden van de buurt-
vereniging „De Wurf" waren aan-
gezocht, niet alleen een aandachtig
gehoor vond, doch in principe aller
instemming verwierf, ja zelfs ent-
housiasme, hoewel vanzelfsprekend
door velen verschillende bezwaren
naar voren werden gebracht.
Het kan moeilijk worden weer-

legd, dat de burgemeester deze
denkbeelden dan ook ontvouwde op
een wijze, die grote bewondering
wekte, op een manier, die liefde en
enthousiasme voor dit belangrijke
project duidelijk aantoonden, waar-
bij schetsen en verscheidene zéér
fraai uitgevoerde gekleurde teke-
ningen, die stuk voor stuk ware
juweeltjes waren en op schaal
waren uitgevoerd volgens door de
N.V .Anth. Bakels verstrekte foto's

van de Kerkstraat, het gesproken
woord nog eens extra en zéér dui-
delijk accentueerden.

Onder de aanwezigen bevonden
zich o.a. óók Zandvoorts gemeente-
secretaris, de korpschef van politie

en Ds. B. H. Oldeman, de laatste,

omdat de Herv. kerk bij al deze
plannen ten nauwste betrokken is.

Na door de wnd. voorzitter, de
heer Hildering te zijn ingeleid, ving
de burgemeester zijn causerie aan
met erop te wijzen, dat bij hem
niet alleen belangstelling bestaat
voor de grote „badplaats-plannen",
doch óók voor het oude Zandvoort,
üai "persé" moet blijven, om een
tegenhanger te vormen, voor wat
er aan de kust gaat komen. Mensen,
die beweren, dat Zandvoort genoeg
heeft aan strand, zee en zon, slaan
volgens spreker de plank mis. Men
moet véél meer van de gedachte
uitgaan: Als er geen zon is, dan
gaan we in .Zandvoort zon maken.
Zandvoort heeft ongelofelijke mo-
gelijkheden en de groei van Zand-
voort kan zich in nóóit gedachte
vorm voltrekken, dit alles, omdat
geen plaats ten opzichte van het
achterland, zó gunstig aan zee ligt

als Zandvoort en geen badplaats
zulk een prachtig strand biedt. Aan
dit prachtige strand moet het grote
huis „Zandvoort" gebouwd worden
en dit dient geheel in harmonie te

zijn met deze bijzonder gunstige
omstandigheden. Het zou een grote
fout zijn, de badplaats te willen
aanpassen aan het oude dorp, het
moet zó zijn, dat dit oude dorp zich-
zelf staande houdt en tot een aparte
attractie en bezienswaardigheid
wordt gemaakt. Spreker zegt: „We
hebben het dorp zelf en de bad-
plaats, daarom berust mijn belang-
stelling voor het oude dorp niet op
sentimentsgronden, doch ik zie de
handhaving en vervolmaking daar-
van als een groot economisch en
toeristisch belang".
De burgemeester stelde vervol-

gens vast, dat deze avond slechts
een gedachtenwisseling betekent en
een ontvouwen van uitsluitend
eigen ideeën, geen vast omlijnd
plan dus, doch eigen denkbeelden,
waarover men zich eens rustig moet
beraden zonder die te gaan for-
ceren.
Er is bovendien, aldus spreker,

in Zandvoort nog véél meer te doen.
Er zijn verschillende centra in het
dorp, die dringend sanering behoe-
ven, doch deze dorpskern heeft een
geheel ander karakter, want deze
dorpskern mag bij de groei niet
achterblijven, zij heeft een aparte
taak.
Aan de hand van de" schetsen

ontvouwt spreker dan zijn denk-
beelden. Allereerst het Kerkplein,
waar de oude dorpskern véél meer
in het centrum kan worden ge-
plaatst door het afbreken van het
lelijke hek daaromheen, door het
bouwen van een nieuwe grote: con-
sistorie in een ander gedeelte van
de kerktuin en afbreken van de nu
bestaande oude consistorie, die tóch
veel te klein wordt en door het
verwijderen van enkele kleine za-
kenpanden, grenzend aan deze tuin.

Wat de Kerkstraat betreft, merkt
de burgemeester op, dat deze straat
eigenlijk de verbinding vormt tus-
sen oud-Zandvoort en de badplaats,
de kerk onderaan, hotel Bouwes
bovenaan. De verbinding daarom
tevens tussen geestelijke en wereld-
se sfeer. Eem juweel van een straat
bovendien, die een typische „fla-

neerstraat" is. Daarom behoort er
geen auto- en fletsverkeer te zijn,

in de Kerkstraat behoort als enige
Zandvoortse straat „verkeersrust"
te heersen. Het verzinken van de
trottoirs aan belde zijden en het
aanbrengen van «en mozaïek-weg-

dek brengt voor de
enorme mogelijkheden,

bewoners
als het

plaatsen van terrasjes,, en het in-
voeren van een braderie-systeem,
waardoor de Kerkstraat alleen
reeds tot een grote bezienswaardig-
heid zou worden. Spreker toont
een prachtige schets van een klein
torentje met open carillon, aange-
bouwd aan de kerk en staande op
de as van de Kerkstraat, terwijl
aan het andere einde, tussen hotel
Bouwes en de Kerkstraat zou kun-
nen Worden gedacht aan een andere
afsluiting, b.v. een monument van
drie zeemeerminnen in een ver-
lichte, spuitende fontein.
Spreker toonde hierna uitzon-

derlijk fraaie schetsen gemaakt
naar foto's, uit het midden van de
Kerkstraat, één naar het Oosten en
één naar het Westen, en vervol-
gens dezelfde beelden gezien bij

avond, waaruit zéér duidelijk de
nieuw gedachte situatie blijkt.

Spreker gaf toe, dat de reali-
sering van zulk een plan een gok
is, doch als de wens tot realisering
aanwezig is, dan zal óók de ver-
wezenlijking komen. Dit alles be-
staat in geen enkele badplaats, nóch
in ons land» nóch daarbuiten. Hier
kan gesproken worden van een
unicum, en een unicum brengt z'n
geld altijd op. Hier wordt geen
sprong gewaagd in het duister,
maar een sprong in het licht bij de
ontwikkeling van een plan, dat
uiteraard in etappes zal moeten ge-
schieden.

Het ligt op de weg van de be-
woners van deze wijk, ervoor te
zorgen, dat men bij het grote-plan
aan de kust vóór blijft, opdat men
daardoor straks niet wordt over-
vleugeld. Want deze grote „bad-
plaats-plannen."- gaart-"rustig "eii 'oii-

'

onderbroken, voort. Over de vorde-
ringen, die groot zijn, kunnen nu
nog geen details worden verteld,

doch wèl kon spreker mededelen,
dab de architecten ervoor zijn aan-
gewezen en dat deze volgende week
opdracht krijgen, tot uitwerking
van de voorlopige plannen, iets dat
alleen al een kwart ton kost. Bij

allen, die erbij betrokken zijn, is

een verrassend enthousiasme en het
vertrouwen in de verwezenlijking
is zéér sterk. Men is algemeen de
overtuiging toegedaan, dat het
grote achterland, dat Zandvoort

Zó zou het kunnen worden. Gezicht in de Kerkstraat vanuit het mid-
den naar het "Westen. Duidelijk is de carillon-toren- te zien. Een

typische flaneerstraat. Foto Bakels.

heeft, speciaal West-Duitsland, dat
door de verbetering van het wegen-
net steeds dichter bij Zandvoort
komt, zodat men nu reeds uit West-
Duitsland per auto weken achtereen
in Zandvoort komt „week-einden",
ten volle de verwezenlijking van
deze plannen rechtvaardigt.
Met grote aandrang wekt spreker

de toehoorders op, niet stil te blijven
staan, maar met deze grote plannen
mee te groeien en die zo mogelijk
vóór te blijven, omdat slechts dan
alleen het voortbestaan van Zand-
voorts oude dorpskern verzekerd is,

een! kern, waarin de neringdoenden
een goed bestaan zullen hebben,
indien men eendrachtig en in grote
saamhorigheid gaat optreden.

Het langdurige en geanimeerde
debat, dat volgde, bracht vanzelf-
sprekend verschillende problemen
rondom de ontvouwde denkbeelden
naar voren, doch over het algemeen"
kon worden vastgesteld, dat deze
ideeën grote verrassing bij de aan-
wezigen hadden gewekt, een ver-
rassing, die met enthousiasme ge-
paard ging.
De door de burgemeester ge-

toonde situatie-schetsen werden
voorlopig ter beschikking gesteld
van de winkeliersvereniging „'t

Centrum" en zullen in enkele Kerk-
straat-etalages worden geëxposeerd.
Binnenkort zal men in een leden-
vergadering van beide verenigingen
de verwezenlijking van deze plan-
nen in onderdelen nader gaan be-

spreken, waarbij de burgemeester
de toezegging deed, indien nodig,
gaarne ook daar van voorlichting
te willen dienen.
Wnd. voorzitter H. Hildering

bracht tenslotte de burgemeester
in hartelijke woorden dank namens
allen, voor het zéér belangrijke
voorbereidend werk in deze door
hem verricht, dat ongetwijfeld een
stimulans zal blijken te zijn om
met aller krachtsinspanning in de
richting, als door de burgemeester
aangeduid, iets te gaan bereiken.

BURGERLIJKE STAND
11-17 Maart 1955.

Geboren: Wilhelmus GerhardJa-
cobus Johannes, zoon van J. J.

Groen en J. A. Wijnands; Willem
.Constant, zoon van J. B. Snijdoodt

en H. C. ten Broeke; Johannes Wil-
helmus, zoon van J. W. Zantvoort
en M .Schoone; Johanna Marie,

dochter van G. A. Bos en L. Lever.

Ondertrouwd: D. van den Nulft

en C. Kappelhof; D. Stolwijk en, A.

J. M. ter Wolbeek.
Overleden: P. J. A. Appij, oud 87

jaar, wed. van H. Haighton; B. H.
Ligtenbarg, oud 46 jaar, echtg. van
A. M. Lomoth; C. E. Mitteltreiner,

oud 61 jaar, echtg. van C. C. van
Soldt.

Kerkstraat-problemen
Het valt niet te

ontkennen, dat de
door onze burge-
meester ont-
vouwde denk-
beelden ten op-
zichte van Kerk-
straat en omge-

ving, de bewoners aldaar voor
moeilijke problemen hebben gesteld.
Dat is begrijpelijk, want deze
kwestie is maar niet zo eenvoudig
en in een handomdraai op te lossen.

Er zal véél over moeten worden
gesproken en het vóór en tegen zal
degelijk tegenover elkaar moeten
worden afgewogen. Het is daarbij
verheugend, te mogen constateren,
dat in beginsel tegen de voorge-
stelde ideeën geen onoplosbaar
verzet is gerezen. Integendeel, in
beginsel juicht men vele denk-
beelden toe en speciaal het carillon-
torentje en de afsluiting met het
zeemeerminnen-monument aan het
einde van de straat, geniet aller
belangstelling en sympathie. Ook
het principe, dit oude dorpscentrum
In ere te houden, wordt met
vreugde ontvangen, althans door
de meeste bewoners, doch wij be-
luisterden er óók enkelen, die zich

wat ongerust toonden en beweerden
dat hier door de burgemeester een
pleister op de wonde wordt geplakt,
die ontstaat toanneer u>ellicht straks
het bouleuardptan verwezenlijkt
zal worden, waardoor de Kerkstraat
en omgeving niet meer in aanzien
zou zijn.

Wij delen dat gevoelen niet, want
voor ons staat het vast, dat dit oude
dorpscentrum altijd in de running
zal blijven. De Kerkstraat is, zolang
Zandvoort badplaats is en óók
reeds in daaraan voorafgaande
jaren, altijd het centrum geweest,
waar men heen toog, waar men
vertier en dorpsgezelligheid zocht
en dit zal o.i. altijd zo blijven.

Dezp straat leent zich daarvoor als
geen andere, omdat zij een geheel
apart karakter heeft. Het is de
doortocht naar strand en zee, de
Kerkstraat is een begrip geworden
bij badgast en inwoner. Zal dat
anders worden, wanneer men dat
aparte cachet, dat de Kerkstraat
reeds heeft, nog wat gaat aandik-
ken? O.i. stellig niet Nu hel vast

staat, dat het eindpunt van de bus
komt, ongeveer op de hoogte, waar
het huidige tramstation zich be-
vindt, zal de stroom van bezoekers
zich wederom door de Kerkstraat
gaan begeven. Er zal door deze ver-
vanging van tram door bus niets
aan de Kerkstraat veranderen.
Bovendien doet zich nog het be-
langrijke feit voor, dat aan het
einde van deze straat een nieuwe
winkelgalerij bezig is te ontstaan,
die ongetwijfeld de trek naar dit

oude dorpscentrum nog zal ver-
groten. Hier ontstaat — met hotel
Bouwes — een geheel aparte dorps-
kern, die grote aantrekkingskracht
zal uitoefenen. Dat ziet men in de
Kerkstraat o.i. ook heus wel in.

De Anth. Bakels N.V. verricht niet

voor niets haar ingrijpende ver-
bouwing, die een grote verbetering
betekent voor de straat, de vesti-
ging van de zaak van Wassenaar
aan de rand van het oude Kerk-
plein zal stellig óók het aanzien
aldaar, vooral 's avonds aanzienlijk
doen opfleuren en dacht U nu heus,
dat al degenen, die binnenkort hun
nieuwe bedrijven openen aan de kop
van deze straat of in de nieuwe,
daaraan aansluitende winkelgalerij,
in dit oude dorpscentrum niet iets

bijzonders zagen"! Men mag toch.

heus tueï veronderstellen, dat zich
onder hen gedegen zakenlieden
bevinden.
Het teruggrijpen naar vroeger

jaren, naar toestanden in Zand-
uoort in verleden tijden, toen de
winkels in de Passage met moeite
konden worden verhuurd voor twin-
tig cent per seizoen, heeft o.i. geen
enkele zin. Het aspect van de bad-
plaats is sindsdien immers grondig
veranderd. Veranderd in zó menig
opzicht, dat vergelijkingen prac-
tisch onmogelijk zijn. Zandvoort
staat aart. de vóóravond van enorme
ontiuikkelingen, althans voer de
mogelijkheden daartoe en daar-

mede zal de ontwikkeling van de
oude dorpskern gelijke tred moeten
houden. Dat is een eis, die de be-

staansmogelijkheid van onze nering-

doenden aldaar in de al of niet

vervulling ervan direct raakt.

Daarom Is dit de basis van alles

die van het allergrootste belang is.

En dan komen bijkomstigheden
over het al of niet plaatsen van

terrasjes, over het al of niet af-
sluiten voor auto-verkeer e.d. op
de tweede plaats. Daarover moet
gepraat worden en men moet er
niet te lang mee wachten. Het zijn
bijkomstigheden, die belangrijk zijn,

wij ontkennen dat niet, maar die
tóch op de tweede plaats komen.
Hoofdzaak is, dat men het erover
eens moet zijn, dat er iets gebeuren
moet en wij menen, dat men het
daarover reeds eens is. Daarom
verdient deze knuppel, die onze
burgemeester in het hoenderhok
wierp, met zorg en aandacht om-
ringd te worden. Men zal moeten
beginnen, met iets te gaan doen.
Wij denken b.v. aan het laten ver-
zinken van de trottoirs, o.i. reeds
een grote verbetering en een leuke
tegelbestrating zou de boel óók
reeds aanzienlijk opfleuren.

Dit zal in hoofdzaak een kwestie
uan gemeenteuierk zijn, uiaartoe
men een verzoek aan ons gemeente-
bestuur zoii kunnen richten.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de
verwezenlijking van vele plannen,
die de meeste bewoners wel aan-
lokken, offers zullen vragen van
degenen, die erbij betrokken zijn.

Het mag dan niet zo zijn, dat enke-
len zich afzijdig houden en straks

meeprofiteren van hetgeen anderen
tot stand brachten. Hier moet spon-
taan en in volle samenwerking en
eensgezindheid uiorden gehandeld.
Dan zal er stellig iets goeds kunnen
bereikt worden en iets bijzonder
moois ontstaan. De details van de
kuiestte zijn van later orde. Maar
men moet het over de basis van de
opzet op korte termijn eens worden.
Al het andere komt dan wel.

En tenslotte is het een verheugend
verschijnsel, dat in dit opzicht geen
enkele twijfel bestaat, want voor
zover wij uit gesprekken met vele
bewoners hebben kunnen vaststel-
len is men algemeen de overtuiging
toegedaan, dat er iets gebeuren
moet in en met deze mooie oude
dorpswijk, die óók door de restau-
ratie van onze fraaie oude dorps-
toren reeds aanzienlijk in waarde
loinnen zal.

Van harte wensen wij allen die
by de uitwerking van deze plannen
betrokken worden, véél succes toe
en véél begrip voor de situatie! K.
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JOH. L SI YKERBUYK
Tborbeckestraat II, 'Zandvoort

vis d lis Hotel Bouwes
Telefoon 3382

Toneelclub Sandevoerde
De onlangs opgerichte nieuwe

Zandvoortse toneelvereniging „San-
devoerde" zal haar debuut maken
op Zaterdag 26 Maart in gebouw
„Zomerlust", met 'n opvoeringvan
het toneelspel in twee bedrijven
„Huis zonder vensters", naar een
gegeven van Richard Reich. De
regie is in handen van de heer Jos.
Dröse, de muziek wordt verzorgd
door Mevr. F. C. Barens-Percrs. Na
afloop volgt een bal.

Foto-expositie

Ter gelegenheid van haar vijf-
jarig bestaan organiseert de ama-
teur fotografen vereniging „Zand-
voort" een foto-expositie in hote'
Keur, welke op Zaterdag 19 Maart
om 8 uur zal worden geopend door
de heer C. de Jong, hoofdbestuurs-
lid van de bond van Nederlandse
amateurfotografen verenigingen.

De tentoonstelling zal óók Zon-
dag 20 Maart de gehele dag ge-
opend zijn. Behalve een honderdtal
foto's, door de leden vervaardigd,
waaronder zich óók verscheidene
kleurenfoto's bevinden, zal gedu-
rende de expositie-uren óók regel-
matig een vertoning plaats hebben
van kleurendia's, door de leden
vervaardigd. De toegang is gratis.

Wij zijn ervan overtuigd, dat ve-
len hun belangstelling zullen tonen
voor het werk van onze Zand-
voortse amateur-fotografen. Het is

al weer geruime tijd geleden, dat
men voor het laatst een expositie
hield en ongetwijfeld zal men ook
ditmaal weer verbaasd en verwon-
derd zijn over het vele knappe werk
dat door onze fotografen werd ver-
vaardigd. Een bezoek aan deze ten-
toonstelling kunnen wij U van harte
aanbevelen.

Mevrouw,
Uw huid is een te kostbaar
bezit om bij de keuze van Uw
schoonheidsartikelen niet de
meeste zorg daaraan te be-
steden! Deskundige voorlich-
ting is daarom -yan het groot-
ste belang. Een ervaren
schoonheidsspecialiste is als
speciale service steeds in
onze zaak aanwezig, om U
mevrouw, bij het enorme sor-
timent gratis te adviseren.
Wij zijn depositaire van on-
derstaande wereldmerken,
waarvan het complete sorti-
ment schoonheidsmiddelen
regelmatig in voorraad is:

ELIZABETH ARDEN
LAMC6ME
DR. PAYOT
VITAMOL,
MAX FACTOR
YARDLEY
DR. DE HOOG

en vele andere merken!

Üntadêéndinq
Uvimrfby...

paff:umepj£

Kerkstraat 23 Telef. 2107
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Flitsen uit de raadsvergadering

Bijna twee en een hall uur heelt

de Zandvoortse gemeenteraad
Dinsdagavond nodig gehad om een
vrij onbelangrijke agenda at te

werken, waaruit wij hieronder —
terwilie van de plaatsruimte —
slechts de voornaamste punten
laten volgen.
Dooi het beddnken van de heei

E. Leeflang werd in de contact-
commissie voor culturele belangen
benoemd de heer G.S, W. Keur.

GEEN VERLAGING
STRANDHUUE.

Besloten werd, afwijzend te be-
schikken op het verzoek van enkele
strandpachters, om voor het ko-
mende seizoen de strandhuur te

verlagen, daar tengevolge van het
vrijgeven van het gehele strand
voor baden en zwemmen de inkom-
sten sterk zouden zijn teruggelopen
Op voorstel van de heer Slagveld,
die steun kreeg van de heren
Lindeman, Slegcrs. Tates en wet-
houder Kerkman, werd besloten,

eerst seizoen 1955 at te wachten,
daar het door de ongunstige weers-
omstandigheden minder geslaagde
seizoen 1954 geen goede maatstal
bood voor beoordeling en dan na
seizoen 1955, indien dit onverhoopt
wederom mocht tegenvallen, een
eventueel nieuw verzoek voor 1955
opnieuw te bezien.

De huurreductie voor de woning-
wetwoningen voor beiaarden in het
bejaardentehuis weid zonder debat
goedgekeurd.

FOTO-TOESTELLEN
BAKELS Sinds 1874.

STRENGER OPTREDEN
TEGEN WANBETALERS

Goedgekeurd^werd eveneens zon-
der debat het voorstel tot strenger
optreden tegen wanbetalers, " der
gas- en waterrekeningen, door een
aanzienlijke verhoging der vervol-
güigskcste;n. -Het, voorstel werd voor
Hr. Tatfs aanleiding om er zijn

misnoegen overaiit'ie.spreken. dat 'n

gewezen SS'^er^'-iW .A. man en
N.S.B.-er weer

4>
,ïn>«vaste gemeente-

dienst was beng&id. -Spreker vond
het een zéér ernstig teit,"-4stt een
ex-politiek delmcjiient, die dè^-ern-

stigste misdaad -pleegde waaraan
een mens zich kan schuldig maken.
n.1. het verradenis van. zijn vader-
land, weer werd, aangesteld, want
deze mensen behoren volgens spr.

niet, meer in overheidsdienst thuis.

Spreker verzoekt het college, het

voortaan daarheen te-leiden, dat"de'

raa4 in^'tj vervolg eerst wordt' ïn^
gelicht _over "de antecedenten " van
personen,, die_op.de nominatie staan,

in vjaste dienst, "te worden benoemd
De voorzitter 'betoogt,' dat het al

of niet aanstellen ,van deze_4>erso-
nen, die tens1otte^hu(i_s.tra£Jiebben-
ondergaan, een Kwestie is van per-
soonlijk aanvoelen. Het stoa-k^aite*
raadsleden vrij , vooraf rfaaï' der ^

antecedenten -.der r. (sandidatep. xbt)
B. & W. te vragen, waar«a_-w§thjj3t
v.d. Werff, opmerkt, het g*53ja «les!

heer Tates' laakbaar te vin5pn;'!dafcv

bij nu na tien^aar 'hog op ifcBlk een
kwestie terugkomt, -hetgeen spreker
zeker niet had verwacht

FQTO-ALJPMS
>_
s£in<& 1874.

_T'

glJBKTEKOgS'E^EGELING -

GEMEENTEgg&SONEEL.
Het^ voorstel tot -hefaangaan van

de d_efthitieve_ijSekt€kostenregel£t>g

voor J het gemeentepersoneel- werd
tenslotte met B^-stg&mSb aange-
nomen,*- dooii'-'-fKetp' tfaSat hierover
een uitv'oéflg: ldeKa*K.'Wate5<5ntstaan,

en het vo'orstel *V»a*i dë'-Hll-.TtaSes om
dit voorstel aam-te houder? totdat
bekend zal zijn", 'wat. de-*gemeente
Haarlem in deze gaat< besluiten,

was verworpen- met dezelfde" stem-
menverhouding. <©e Sïr. Tates, bij-

gestaan door-de Hrv-Weber, kon h.V'
met dit voorstel niet meegaan) om»,
dat het was* "samengesteld door
ambtenaren, die in" dit opzicht niet-

deskundig blijken te zijn..H5©?,bn5tetf>

volgens spreker _q.a._hieruit, dat d,e_

premie onvoldoende zai~Eïijk"ë~ri te i

zijn, waarover art. 13 reeds^spreekt.
Deze I.S.i"W4d^ï\V8&S«| volgens
de Hrh Tates In Lhtib.urg, rgeds,-- .__._,_._ _._ - rg.reeds_.mi
met7§^rê|;yökai;T|hi^za|^zi|^e-

moeten worden gemaakt voor het
schenken van een blijvend aan-
denken aan de schooljeugd.

Hr. Tates zegt, dat met deze
./ 1500,— voor 1700 kinderen niet
veel valt te bereiken. Dringt daar-
om aan op _/3000,— garantie.

Hi. Weber wil het nóg grootser
en groter. Het moet een werkelijk
feest worden, daarom zou spreker
het gemeentelijk bedrag willen ge-
steld zien op ,/l,— per inwoner,
hetgeen dus practisch neerkomt op
./ 12.000,— totaal.

Hr. Cosen houdt een spiegeltje
van Haarlem voor en beweert, naar
aanleiding van een couranten-
bei icht, hetgeen spreker toont, dat
daar voor 150.000 inwoners, slechts
/7100,— wordt beschikbaar gesteld.
Mr. Porrenga gaat mee met Hr.

Tates. Voelt er óók wel wat voor,
het totaalbedrag op /"8000,- te stel-

len, mits J 3000,— besteed wordt
voor de jeugd.
Hr. Lindeman zegt, dat het co-

mité haar uitgaven begroot op
/5000,— en /3000,- garantie vraagt,
verwachtende, dat de inwoners óók
hun steentje zullen bijdragen.Vindt
daarom het voorstel van B. & W.
helemaal niet gek.

Ii. v. Kiiyk sluit zich aan bij het
voorstel van, de Hr. Tates.
Hr. Slegers licht toe, dat de ƒ7100

van Haarlem slechts een gedeelte-
lijke bijdrage zijn in de gemeente-
hlke kosten. In werkelijkheid is dit

bedrag véél hoger. Ook hij steunt
het verzoek van de Hr. Tates, het-
geen óók met de Hr. Breure het
geval is.

Weth. Kerkman betoogt, dat de
gemeente niet méér moet doen als

het comité vraagt. Er mag toch
wel worden verwacht, dat de bur-
gerij /1500,— bijeen zal brengen?
Nadat Hr. Tates dan nog heeft

betoogd, dat de aanvankelijk opge
maakte begroting
de ontvangen offerte's niet meer

zwarên nTën gaTopdracb
ondeïzoelrtnj vSt-zeKerlïigsD'édrïjvéni

In afwachting- van , hei' resultaat

,

van dit oHderSbëit'Svllöe HrVTaW
het voorstel aanhouden. " ':'"

Daartegenover stond de mening

'

der andere i-aadsleden,' 1 verkondigd
bij monde van Mr. "Porrenga, die

betoogde," dat 'na Limburg vriiwel
alle provincies dtt' voorbeeld- heb-
ben gevolgd, behalve' Noord- 1 en <

Zuidholland. -De berichten erover

!

blijken zéér gunstig en" de 'regeling .

lijkt' 'uitstekend' ' te -voldoen'.' 1 " Dit"
betoo'gde' b(sk wethouder Kerkman'
en daarvoor eveneens de Hr. 'Linde-

'

man, waarna tenslotte het voorstel
met bovengenoemd resultaat»-, wordt
aangenomen.

FLITS^APPARATEN
\

BAKELS' Sinds 1874. 1

g'eWëentel'ijic 'Aandeel
VÏ^^G^.BEyR^fïjÓIÏJ^SpAG

.

De ngemêcntelijkeM bijdrage' in de;
kosten, voor de- . vipririg van' de 10e;

bovlijdingsdag .op S.JWet >a.s., .werd'
tenslpttei,geregeld; löoCh ,niet, .nadat)
bicrovdr-jhéél >wati .woorden waren;
gewisseld. ." .:. t:^<i • " -'' .'

i

B. )& i .Wie ihaddeft „ -voorgesteld
/500tt,t( isubsiriie ite verlenen en- oen
garantiei van ./ilfillö,— inplaatsj van
./'3000,rtfji waaitarnocweud ge.vr.aagd
en .dan n.og.,ondei\ de, .yooi waarde,*
dat deze ,/1500,— uitsluitend zou-
den ,djji>SCTi.

1
vjpoi\

19c ko^Jcn, .w.clkc

korte termijn op te lossen. Op een
vraag van de Hr. Tates, of de ge-
meente óók de kosten van het pro-
ces in hoger beroep op zich heeft
genomen antwoordt de voorzitter
ontkennend, terwijl weth. Kerk-
man heftig ,,ja" betuigt.

Op een vraag van de Hr. Kol of
het gemeentebestuur nauwlettend
toeziet op de premie-waarden dei-

roerende en onroerende goederen,
in verband met brandverzekering,
antwoordt de voorzitter, dat dit
herhaaldelijk wordt bezien.

Mr. Porrenga klaagt erover, drie-
maal achtereen door de politie te

zijn aangehouden voor het keuren
der autoverlichting. Vraagt, of het
niet mogelijk is, hiervoor één vaste
avond per week op het politie-
kureau vast te stellen. De voorzit-
ter zal deze zaak met de korpschef
bespreken.

Hr. Slagveld vraagt, of op de
stiaks gerestaureerde toren der
Hervormde kerk dan levens de
wijzerplaten niet verlicht kunnen
worden. De voorzitter zegt dat dit

in de bedoeling ligt en dat hij

hoopt op de mogelijkheid tot ver-
wezenlijking.

Vervolgens vraagt Hr. Slagveld
of de geruchten juist zijn, dat in
verband met het vrij baden en
zwemmen langs het gehele strand,
de badinrichting Termes een ge-
deelte van haar badinrichting wil
wegdoen en Bad Zuid besloten
heeft tot opheffing. Dit zou volgens
spreker zéér te betreuren zijn, om-
dat de gemeente Zandvoort het
hoogste belang heeft bij vertrouwde
bad-inrichtingen. Vraagt, of het
slrandschap Zandvoort zich hier-
over eens nader wil beraden en. wil
zien, wat er nog te redden valt.

De voorzitter gelooft niet, dat het
strandschap in deze iets kan uit-
richten. Wat er dit seizoen gebeu-
ren gaat. zal moeten worden afge-
wacht. Spreker hoopt eveneens op-

verband met4'*.lnri'5filln
ëfn* *% ?"£ f

emls
-

t
:
ku-fr nen worden. Met Bad Zuid zijn

kan w-ürcTen sJeTÏ3Kaha"a-ld "en dat de - -bierever-nog besprekiageB-gaaöde..

particulier-e—bijdragen tot -nu toe
zéér /tegenyallen, zodat,_ alle .Jhoojp

gevesfigcrlï.'0Ö dfe^binneïSo'rt plaats,

hebbende^'h^j^-a?Sj"'-ïlui^irl2araJ2lm^.',
en nadat 'ever - een Je(i^ ander,- nög^
over en w^er van gedachten is^ge?-

wisseld, ^te^tt " 15£r-'. W%<|.r- 'voor
/5000,— gemêenfeïiiWe subsidié te,

verlenen vóM'^^e^eestiv^ering, en 'dei.

bedrag va.n ""/' «büu,^r.

stel onmidd.eilijlcrdio'or'

©é' jeeiy"1n%xi]
~>"A" ' welkr^voor-

(

._ .„„_ „ . _ de voorzit-'
,ter en Hr. ^TJates wordt 'overgeno-
men en waaVtoe de raad dan' mef
.-ilgemene stemmen -besluit.

JLast van .Zenuwen? -
Mijnhatdt^s Zetruwtabièftetr'*

helpen U er overheen',
f, ff)

f
GEEN VERLAGING
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5BB£a?tSaSWG-',-BIOSCOOP -

Na een^brê%cP''\jfitgêsponnen debat
werd mefc^ier-stemmen -tegen, n.1.

die van dg.jfLU.- "Tates, Bjgure, We- o
be'r en Koning" b'eslot.en^,^ët„-Voor- -

stel van B. &,W. te a'^hVaarden om
de vermakeiijkheidsbela'Sting" op
bioscoopvoorstellmgeh ""te handha-
ven op 35°/o. ,Niet\het klemmend,,j
betoog van, de Hr. Tates, ' culminê-
ïend cm^de s'telling, dat men ""He"
exploitanten 'in-"de gèlegenhèid"--'be-
hoort te stellen reserves te kweken
cm .straks, onvermijdelijke hoge uit-
gaven in verband met de voort-
schrijding der techniek te kunnen
investeren, en daarom deze belas-
ting — in navolging van andere
gemeenten — te verlagen tot 25"/o,

waarin de - Hr.. .Weber. „spreker bij-
valt, nóch.dé opmerking, van de Hf„.

"

Breure, na lang* gedebattcer,', van'
béide kanten wat water in de wijn
te' doen en te verlagen tot_30"/o kon
dé andere raadsleden vermurwen.
Men was mèt wethouder 'Kerknlah
van* mening, dat aan dé liaïid van
de getoonde exploitatie-overzichten
van"eën' 'noo'dlïjdeiVde 'exploitatie'
zeker geen sprake is, waarover de
mmisterieele circulaire spreekt,
waaneer', men, ; tot

|

verlaging _ 'vvil

c^erEaa'ri.' Bovendien '' laat -de"' gë-
meenfebègróting deze ' ','yerlaging
niet toe, hetgeen Hr., Tatiis

u
de ojb-,

merking ontlokt," 'dat "deze' het „cru,"'

vihdt, ohr, 'nu men „me't dè' Dille'-',

tjes blo'ót''fco"m
!

t", zélfs de' oórsnfori-
kelijlï' tdeèeze'gde'vèrlaèinVlot 30"/»

niet te -willen' handhaVen.T^atén,We~
nu eens In filmtermen spreken, 'zegt
de Hr. Tates en ze'ggén'i „It's in the'
air" "en' verlagen tot 25%, "waaróp
dit voorstel in stcmmilig''wordt ge-
bracht en 'ver'wörpen mei 12 'tegen
3 slemmen,- "terwijl --daarna" "hef
voorstel ,von JB. & >W. -wordt aan-
genomen* met bovengenoemd 'resul-
laat. ") '. >' ' '

'
' 'RONDVRAAG.

•Ur. Tates zegt, dat de plaats ge-
had hebbende uitzetting in perceel'
Kostverlorenstraab no. 10,' groot '

onbehagen.. schept Deze uitspraak'
van de kantonrechter schept pre-
cedenten'. Is het mogelijk, dat nor-
male 'bewoning 'ten moeten plaats
maken voor- seizoen-verhuur? ' Spr.'

vraagt., of er nog méér van derge-
lijke gevallen, in Zandvoort -zich.

kunnen voordoen en wat het col-
lege daartegen denkt te doen. Zal
het college . deze gedupeerde vrouw— dej weduwe, van een gefusileerde
vcrzptstrrjder —r spoedig . aan eeni
andere woning, holpen, waartoe hel
college zeker - verplicht is? Hier
hplpon geen woorden van sympa-
thie, hier moeten daden gesteld
worden. _ _.

IDe t!0oi'2i(ter antwoordt, dat B.
& W. niet kunnen treden in een
uitspraak van de rechterlijke;
macht. De gemeente heeft deze
zaak van Mevr, Meure zoveel mo-
gelijk gesteund, o.a.,uin de kosten
van hefproecs en mc'nzal'haar bl'ij-

vbn'slolin'cn'.'dbor te' trachten, deze'
onvcrkY/ilSko'fHfte' geschiedenis 'op

I l w<>.\< .. . f7 '
' . Ml 1' 1 -.1

—H-vr Gosen vraagt, -of- ift*>de-vol
gende raadsvergadering, dje^ op , 12

1

Apr4iltzal't*plaa'ïs ' .vinden, ; téli dooi-

de voorzitter kan -iwordTeh,! niede-
.ge'deeld over de vorderingen van
het grote Lplan ^JBjqulevard-cen-
trunj-Vr^-TJei voorzjjfer antwoordt,
dat^clit iiï^gênoemdeVé'rgadering zal=
geschieden Jn he^openbaar. Het eï,£

staat op Kei pun,t, gelegd te wordeïf"
1'

•eri^prekejrf heeït," de overt-aiginisj
igeletjjOp dg,1wijze," waarop deze zaak^,
door aë* "Bëranghebbendêij,, wordJt,|
aangepakt, dat het^ geen* "jvind-e^"
zal.büjken te zijn* " "*

J
-

Hr: Breure betuigt zijn vreugde
over het contact;"- dat' de Taaüs*"-
leden heBberr'g"ehad-rnT-!t'hët rpolrtie="
apparaat'. Dit Jaeefi 'jzéér verhelder».

,
rend gewerkt-' en l-aadsléden-polHie-

) zijn véél ^nader tot elkaar^ gekomen.
I Spi-ék'er'"zoli"' gaarnè"*zien,""^'at ~cuT
contact om hét half jaar b.v. werd'
aangehouden. De. XLOorzitter, . Üe-
toont„zich., oxer,Aèzê„.-vv;p.or,den, l

/é.^r..

verheugd en zal een en ander met
de" korpschef opnemen.

De vVergadering'.wordt"hferna<:pm-
slreeks,- half £lf gesloten. •_ ; ,;; -.

In memoriam
B. S. W. van Hamburg
Het nog vrij plotseling overlijden

van de heer B. S. W. van Hamburg,
één van Zandvoorts bekende win-
keliers, heeft in onze gemeente in

brede kring diepe verslagenheid
gewekt. Persoonlijk heeft ons dit

bericht zéér geschokt, want wij on-
derhielden met hem en zijn gezin
een prettige relatie, die wij altijd

bijzonder hebben op prijs gesteld.
Hij was het, die het klaarspeelde,

na zijn vestiging als fotograaf in

de na-oorlogse jaren in Zandvoort,
om zich in korte lijd bemind en
populair te maken, zodat hij ging
behoren tot óók in'het verenigings-
leven één der meest vooraanstaande
middenstanders. Dat men juist hem
koos tot voorzitter van de Grote
Krocht-vereniging, behoeft zeker
geen verwondering te wekken, want
hij was daarvoor de meest aange-
wezen persoon. Ook bij het Roode
Kruis maakte hij zich zéér verdien-
stelijk.

Opnieuw sloeg de dood toe, hard
en wreed en zullen wij iemand
moeten missen, die moeilijk, o zo
moeilijk te missen is. Met grote
deernis zijn wij vervuld ten op-
zichte van zijn vrouw en kinderen,
die een zo gioot en smartelijk ver-
lies te dragen krijgen. Zijn leven
was menigmaal in gevaar toen hij

actief aan het verzet deelnam, toen
bleef hij gespaard, thans, nu nie-
mand het eigenlijk had verwacht,
werd hij uit het leven weggerukt.

Woorden van troost schieten hier
te kort, slechts God zal hier balsem
kunnen gieten, ui fel schrijnende
wonden. Zandvoort zal de heer van
Hamburg niet licht vergeten!

IKOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(vii. Kaaspaleis)

.GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Humanistisch Verbond ^ ^
Woensdag 23 Maaüt as. houdt eter

'Gemeenschap Zancteoort-x van heb
Humanistisch Verüond wees eenU
bijeenkomst in hotel Keur^. Mu.
Porrenga zaL.da.1^ Behandelpn het

,

onderwerp „Humanisme en poli-
tiek", een onderwerp, dat vermoe-
delijk de belangstelling zal trek-
ke^Jvan^^uitensfa'ajgjdéjrs' als^van.^
led,éh. E^r„ zal "dan qctk r'uirnl^ gele^"
genJaeid :tot
wgraenjjgegevg?},,, Voor m|joclijcij]e^

tog. deze., -Uaatste besloten jrr-,bijeé|}£

komst viendej-men zich tot'iiet be-
stuuh-ofltat» eeiwd^r^Kden.'8 .

Rectificatie.^ ^u-—- -- t ^^,1».-

In ons vorig nummer werd"*ab
,

u-''"
>

•sievelijfe vermeid; dat de-r-lampe-
kappen-cursus,' georganiseerd door
.de_CQmxaisfiie._yqpr. Jmistioudelijkft.,
.en gezinsvoorlichting,,. welke Dins-
'dag j.1. is gestart, zou, worden 'ge-
leid door Mej. A.-Fjrenie.-Dit "berust
jiatuürüjk—op» .een-„vergissing>.-Me3.„

,

_Fr.enie leidt n.1. de kook-, bak- en
'braadcursussen, de lampekappen-
cursus wordt geleid,., door Mej^
Pierlot. B >i .1 il

S5

LiXïïJÏ?-&li.~2^iïUi '

„Verdwijningefh' en verschijnlhgeri
, De toneelvereniging „Winï-Hilde-
ring" heeft met de -perfecte opvoe-
'ring van „Verdwijningen »'eri '-ver-

schijningen'-' door 'Mr.' H. 'M. Plan-
ter^- die Vrijdagavond! '.ll ! -Maart -'in

jgete'Suw "ïrtZo3ïierius*t""«'plaats '%ad,
iwel .een zéér. goede -beurt gemaakt.
In een uitermate vlot en enthousi-
ast snel, waarin allen zichtten volle

; 'g'ayèn,? ffwefd "--'déze,» ope'enStaiielfHg

van* ^ komischer verwikfenngeh,
waarin óók de spanning niet ont-
brak, tot een zéér,., aanvaardbaar
geheel, waarmede, .men. >j/jzël ^.eer

heeft ingelegd. „Aan ..regisseijr, J^rie

Móurik komt ^de^eer^toe^d'aï-Jiij.uit

deze , doldwaze , thriller,, zic{T afsSe-

.

lend _rondom een,' smokkelaars^
bende," aljps gehaald' heeft, wat' er

'

uit ' tè halen viel, zodat het voor
enigszins geroutineer.dfi.. a.rna_te.ur-

.

toneelverenigingen wel een bijzon-
der dankbaar stuk is„ een stuk", dat
evenwel.Daan .alle... mede.spelendetv
hóge'èi^gn s,t.elt „ , v . , .._ , . i,

In*, elk seizoen, !
/»."> *

.

chocolade Van GROEN!'
. Haitestra^t. 1 a - Telef. 3403

iZoals, , gezegd, , rM(im., Hildering,
speeldje ,h.pt met., een . bravour ,en

,

élan, dat,,vé.él "respect, afdwong,,
geen j ogenblik b,stond"., dit spel,

hetgeen, tot
,
gevolg had, dat . het,

publiek, van begin., tot einde, met,
déze. voprstelljng medeleefde en. vele

,

komische ,scènes ,, ware,,,lachsalvo's
in de' zaal pntkptenden. Het , was
misschien hier ,en daar, in de vaart,
van hét s'p'el,"wat' aangedikt, 'doch,
di't koiï dit

,
,spe'l

;

'vari'^Amerilcaansjè,'

kolder, wel 'verdragen. \ ,

Het was ,i'n"de, eé'rSte, plaats het
Icwartet ' Joke ^a'a'p als' Loüca'

J3é (

Vore, Alie Éol ald Hélga tJobroyriik,'

Kees Bruijnzeel als Theockiór '„La-"'

maer 'én Ko
,
Keuris 'als 'Thomas

Dinges, dat' voor '"het '"w'elslageh-
van deze ppyoering zorgde'. ^ Jokè

(

Paap in ' overtuigd,', spel^aïs 'het
hét

,
mysterie "" doorziende' " jonge

nxeisje';' Alie 'Bol' in'e'eh uiterst ' gü-
rqffin,cerd 'gespeelde 'rol a'ls mede-'
pljichlige, bovendien mièt éen"bïj-'
zo'nder fraai volg'én'oudep Duil's"ac-'

cent; 'Kó Reurts, door wie' deze 'rol

op onnavolgbaar komische' wijze'

wprd uitgebeeld, en Kees' Brdrjn-
zeel in ' een iets hïeer' 'bèzadig-'
der typering .. die voortdurend
boeiend spel te zien gaf.

Doch óók de bijrollen waren ujU-

plaats^ieVKolc ffi" haar^uDbelroT
van de werkster, juffrouw Bezoma
en ,later als 4,e geëmancipeerde
echtgenote ,y,an Thomas Dj.nges, dia
van .beide rollen bijzonder gqslaagde
typeringen .^voorzcUc;, een, ultslOr.

kende dorpsveldwachter van Piet'
ICeur;''een"overtüïgèh-de''geHeimzïn- J

nige'inari door Henny Hildering, 'dié'"
vooral 'na"zijn ontmaskering" léven-"'
dig spel-te.ziéri"gaf,-èêh uitstekende"
weergave" 'van' -"Bezems, •Öe'"veroht-
ruste echtgenoot door Wim Kok en
tenslotte vlot spel van de beide
marechaussee's Chris Meijer en
Bob,'Arens.

'Zó' werd het geheel tot een kos-
telijk gebeuren, waarom hartelijk
gqlaehen en af en toe óók wel ge-
griezeld werd. Een thriller van het
kruchtige type, dat nu eens een
welkome a'fleiding bood tussen' het
toneelspel van . het zwaardere
genre, dat- het' Zandvoortse, ama-
teurtoneel dit, seizoen tot nu, toe
méér leek te prefereren. -

1' '

Règuïsiteur ï>Jol van Adglberg
leve'rde een /uitstekend decor„.riat .

terecht bij 'de aanvang' van het 'spel.','
een' spontaan ,'cpèn doekje" ver-~
kreeg.

->..-<•*• ^ ,- . .-•

Vice-voorzitter H. Hildering- ver-
welkomde in zijn openingswoord
speciaal- afgevaardigden ' van dè
toneelgroep der Ned. Spoorwegen
utt Haarlem, die dit- stuk kwainen
zien 'voor een . eventueel ' door, -hen
yerzcjrgüe opvoering ervan an Haar-
lem.- -Zij -zullen, ongetwijfeld tot .de
conclusie gekomen *ijn, dat moei-,
lijk een succesvoller gegeven in- het
luchtige genre, 'door het -amateur-
toneel op de "planken kan. worden
gebracht. • - - - •/ .

•Voorzitter -C. Reurts huldigde na.
afloop de dames-medespelend'en
niet fraaie bloemen en .sprak, een
dankwoord tot rbgJsse,ur.A

f
rie'

i

Moii-,
rik,

'
dié- zulk een' belaftgrijK aan-"

deel had ft) ;het 'welslagen -

v{in; deze
opvoering, ,' -waarop', hef,' Mhmöle,
met; trots en Voldoehing. Rari terua-
7ien. '>.-'.•

-' - • ~ S.'-:

\ 1'.' I I .
'

1 .U C1J 'l \
j£-

Op 16 Maart is nog geheel
onverwachts van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze
vader, zoon, broeder, zwager
en oom

de Heer

Bert S. W. van Hamburg
in de oudeidom van 51 jaar

A. van Hamburg-Cats
Ineke
Paul
Bea
en verdere familie.

Zandvoort, 16 Maart 1955.

Grote Krocht 19.

De teraardebestelling zal
plaatsvinden a.s. Zaterdag 19
Maart op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort om
10.30 uur. Vertrek van huis

cm 10.15 uur.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 25 Maart a.s., des avonds

8 uur hoopt de afdeling Zandvoort
van de N.C.V.B. haar derde jaar-
vergadering te houden, in de
nieuwe consistorie der Herv. Kerk.

Palmpasen
Evenals vorig jaar organiseert de

speeltuinvereniging „Kindervreugd"
ook dit jaar weer een „Palmpaas-
optocht" welke zal gehouden wor-
den op Palmzondag, 3 April. Vorig
jaar oogstte men met deze optocht
een groot succes en daarom heeft
het bestuur besloten, dit jaar niet
alleen de leden van de speeltuin-
vereniging hieraan te laten deel-
nemen, doch de gelegenheid tot
deelname open te stellen voor de
gehele Zandvoortse jeugd van 6-14
jaar. Ock in groepen (scholen en
verenigingen) kan worden inge-
schreven. Na afloop volgt een eier-
zoekwedstrijd voor alle deelnemers
(sters) aan de optocht.

JJiterlijk tot 19^ Maart
t

kan men
'ziWj-vcor'deelngïnë latep^ïnschf^g;'
v<2L bij He heeEgSchrader' Bildess

"

drSstraaï 20/iyfeyr. Ter"@at Noor^,
döguinv^gjA, en^MevgdFailj, Jan-

^
Stejlnstraajjpj; 3 go „^^^

É&\ zullen fraaie js-ijzen warden
•beschikbaar gesteld. ' -' - --*-

Propaganda-avond dammen
Jje Zg|^voortsejj|amclu.K organi-

seert ogj. Waensdjljf 23
5Maart jj.n

„Ons Huis" een j^pagagjfa-avond,;
voor de_^damsportj" öndeï- auspicfeï'
vait de"¥rov. NooranollaSctse dafty-,

ibffn^d. Öè^hoo^H^gspelèSPde he%?
Br SVê^ens, zaT*hier "eèn 'denfonstra-
tie geven van enkele belangwek-
kende -partij-stancten: —waarnar^de—
'heer ~^t8&-3ortg,*'iffiiirnente&!

as8è1'"

.kopman, in. de kampioensw.edstrij-
'den-'van Nederlan'd, -een simultaan-'
seance zal geven. Belangstellenden
'worden 'Verzocht, h'óewel dit .niet
«Verplicht wórdt -gesteld, zoomoge-
lijk damborden- en, schijven •imede-
.te brengfiJi..

. „_. _r_.

Een avond van onze actieve
damclub, die wij van harte aanbe-

,
velen. Er zal ongetwijfeld'' ctezëi'

i a*o«* *ê§l*Mo3isS te gerflefeff'éijff"

!ert tiet is-&ns"Bekeftd, dat 'ZandVooSt
nog vele emineiité' dammers onder
zijn- -'inwoners ^telt, --die men zo
gaarne" straks 'ook onder de leden
van de Zandvoortse damclub zou
"willen rekenen;:- opdat'' hei: 'straks^
:mogelijk zal zijn, in 'de 'eerstvol-'-

igender.' competitie tenhSinste mef'
'Ivyee tientallen present- te' zijn. Oók •

'otize opgroeiende :-j-eu>gd' moe«-.!deze;.i

;uvond"eenS' acte' de -pfésence geveri! •

,!>
BEGRAFENÏSSm. "

en. CREMATIES » -

l Gelegenheid'tot opbaren Jé

s _ jAc:;.KQr?ÉR^ „;:
- DORPSPLEIN-M K.TEL. 287a.

HANÖSGWÖÉISIÈN.V
"~~™ — —

. u ' . ;

Zomerconcerten
Naar" wij' vernemen, 'is -Stichting

„t Helm".morhente'el druk doende,
een serie zomer-coh'certen in \ het
komende seizoen voo'r te bereiden
-Men is er -reeds in geslaagd de

bekende, pianist Theo Bruins be-
reid te hebben gevonden, deze serie
te openen met ceri piano-recital,
dat aal worden gegeven in het Pa-
tronaatsgebouw op Donderdagavond"
7 Juli. Met verschillende andere
solisten .worden nog onderhandelin-
Hgn gevoerd.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle 'soorten meubelen en
inboedels - ' Overal tê*l>fitbieden);

P. W'ATERpRlJNitUR -^ÏEt"^

1

10e; HUISHOUDBEURS
,
; ^

.attractiever dan .ooit! „,. -.-.,-..

: "De.'Huiifioüd^eurs
)

'

t
*die'''l8 Staart'.'

ïzijn poorten "vdpr'"he'lJ.ptiBliêk' zaï'l

. openstellen; . wor'dt^ r
een . ^ijzondere

expositie. Hët' is dèCïOe.haxoó^logsè"
Huishoudbeurs» de" Sé'^onder" 'die

ïnaam^ in ^m'sterdam'.'.j'D'èz'è'.jubi-

.

lëumb'e'j.u-s belooft 'een 'ware ïeest-'.

: bpurs'"te,
u
wórden,. "waiit ^ïjet J^C'A.T.?

. gebouw!,' zaï -tien. dagen.j'laóg druk-,^
i ker 'liez'et

t

zijn (Jan 'ooiir, niet .shows,
^

demonstraties en ' attracties "op .zo^n'
1

'i schaal 'als"de hoofdstad "hbg nirpmè^
1

-aanschouwde.

: 'Behalve de -vele- nieuwtjes öp
'. buish'oudelijk-gebied-wacht de-be-'
. zóeksters" naast gpede ontspanning"
' ook een collectie inzendingen waarin.
) men haai" zal 'voorlichten 'omtrent
' al die' problemen waarmede de
vrouw onzer dagen te'kamperiftceft.'

, - -- ,111'. J , , ,*! ., t'»ï'J -I

, Voor de heren is er een speciale
' Heren,. Hobby Beurs,,. e,en,.af4eïipg
. die lT7r, als dq

,
,voortekei?en 'niet ,6e-r

^
driegen j,— zqer yee'l belangstelling.'

. zal ,,trekken. ,.,'Zqwe'l . nett/.co'mna'er-'
- ciëlg, als..,hét .pultureli^ -.,en ^ocialej

; aspect;, komen, in -^eze ,10e', Huishoud-.,

r
beurs. .ten. voll^,,jjot .hun rechte Éjii'

; ieder mX, erljhéi^zjjne.'.vin^ei^/.niè-,

j
raarid,,'ipenoeft..nieti; onb'pa'titw.OQrcjfi.

| vragen huiswaarts . tó Keren. ,.,Dö,

vrou.w,_mef de schbónma^kprpbleï,
men niètj/hjet jórijje jaartje" mpt

;
huwelüksplanijen., niqt,,' en 'ook „het.
gpzin ,dat,,gaat ppjigreren

ll
ni'et'.,JH8t"

l

' laatstq' vindt,, evenals^voiig jaar,
,pp

de Beurs 'óp ^and ^Êmigratjq-Ser,-

,

' vice". ,, Specialisten, op „het.
(
gebied,

. van,..nra,cjlischq,,bi3's,t,and
l

-,yoqr..^m'i,T.

; granten. staan, er
(

(üaar< om Henzet
- i'aad.en; daad bij té' staan. .,

;., ,,. A
De Conference is'ditm'aM ih^han-

den Van Paul'-' Ostra ; Martiri 'Ei'ich

treCdt dagelijks -öp-' met zijft"showi'
orkest. '-'Dö tföditie- geïrouw-'Ü§n'' ttr

voor vtele j bezoeltórs weer-- talloze'

fraaie 'en waardevolle" nuishdttüe''''

lijke 'géschénkeni''' 1 '-'.!-' •'- '>h- -''

,
Dé J,

ne ,guisicii(dbgurs
t]
"zal,.c1yi'eni

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KEEK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter. Lijdenspred.

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Z. 21.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. (5e Lijdenszondag.)

10,30 uur: Ds. R. H. Oldeman
Bed. H. Doop.

7 uur: Ds. J. Heideman, Predt. te
Haarlem, Jeugddienst,

v.m. 9,30 uur: Jeugdkapel,
Spr.: Drs. J. Feijten.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. C. P. Hoekema van Haarlem.

Nde. Chr. GEMEENSCHAPSBOSJD.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

De Kon-Tiki expeditie
In „Ons Huis" organiseerde het

Instituut voor arbeidersontwikke-
ling te Zandvoort Donderdagavond
10 Maart een lezing met film en
lichtbeelden, verzorgd door de heer
C. Bloten, over de Kon-Tiki expe-
ditie.

Het werd een interessante en
leerzame avond, welke helaas
slechts een matige belangstelling
genoot. De spreker, die door de
voorzitter, de heer S. Horeman
werd ingeleid, bleek een prettig en
onderhoudend causeur, die de aan-
wezigen door zijn vlotte verhaal-
trant bijzonder wist te boeien. Door
'persoonlijke acaJöne'èSïes me* de lei- -

der <*a«* dê-letfpeditie, Thor Heyer**5

'da'hl,wtad. &ij ^o\?6fidien, ültWorrgï^
inelff foto'«, tij3ens' -de'expeditie gëa *

jmaakffi ëwi unieke -ÜitASt&^i^XitieWV
IsamenistellenrnssUïe een fraai! -öüïei*
fziëht'jgaf vsaii-oSJrmoeïöjkhéGkSi effi£>

igebeurtenissén.raïe zictetiiaeas^aeié-*
'tocht voordeden en waaWaA r

eik''

ves'scheidaiie' -aogc- nirtuner-*4wéï<iêh
.gepubliceerd. jïHij Meéfir Bbt ISven-
dige Toxa-Jiaalw- van deVtoeht bewen-
Idién vjoorrafgaaa.' duon' eetrsisfete's-
sante beschrijving". *a»' dey.®*lt*aiws

den.oudèa Iijèïiisjtï»egetn:htisBietreen
serie IantaacnpI5atjes?3ira&rcloor>hij
een "^uifclelijkieren logische overgaf
kreeg:niaar het eigenlijke doel v«n
Ideze-expedittes icfcl±B~besvö«ert"dat
-deze1 öüaV-cultttrés—detjr -deMae-wo-

;
ners> van Zuid-Amerika ^op zóér^
primitieve wijze -met vlotten* 'zei-—

lend op de Passaatwind, naar_ de
"Polynesische ' eilanden moesten zijn

'

overgebra'oht. '-- --^ -> *>--+ ,=-.-o^,..

S Zo beleefden? Be aanvïè%r#in c
de2é'':

«gevaarvolle—tocht-van—S-.Noren fin
'l Zweed over 8000 km. van Peru
naa*-'"|enóe)fi5dè:=êïïanden, welke op~-
2g April 1947"öafiving, opnieuw«lÉ»
in wdord 'èft-* beeld tot-^Sat-^ip" eeiï'f

wijze, «diev-!6ïterni'ate ['boeiae?f ^~-*-;
rMep^ééfc' êénöegeaE>«ö,-sv hé13-I-j«ii*

Batl^b-varfa. :;:L
Wullum:, Aindehik ope weertje,;
,Aer;e," waér we' zolang pp hébbé"
"ewafc'h't.' Ndu^gaén we'ëchraW f

t"

'sa'izden <tehkë.--' : -'"vu -
,S" J "-

A>erle':' Zo" B"'t Wüllüm^'maèr "as'"'^

lan 't saizoen" denk, denk 'k,mèt-
i'^^atVura^re <fcnS?* d^e „in sus.
.durp 'ebeure. 't Schaint, zó. .te.

'weze, dat ze je, oit je hols Rennê

'

'zette, zb'hiael1 " Öp" stï'aet, '"Ss' j'é"

ibóvebiiurfnaTi an' badgaste ver-

.

.hure. wil.
: r. .., „.

Wullum: Jae,-jü, jClat feeb....j'k qók ,alj

'edpeht.,,'!": Vin.m^ 'n ^a^r lüchi^,
'an dat hele 'zaèkie. 't Zal' mai,
benieuwe, wat de hogere rechter-
d'ryan zegge zal. 't Is_ maer te_
"höp^faaFaië "weduwe weer gaüwj
in" d'r hoisie' bproijo, ,ltan komme.

j

't Zal je maer 'ëbeure 'jü, dat, ze
>

zó je boeltje op straet zette.
c

Aerie: Onze gemiente is d'r óók J

niet lekker mee. Die voele wel, 1

dat hier -wat 'edaen moet worde I

omdat ze in 't verleje niks hebben
'edaen, want dan zou 't zó ven
niet 'ekomme zain. . 3

Wullum: Gelaik heb je 'Aerie, 't'

wil d'r bai main niet in„ dat gient
geschikt hoisie veur die vrouw->
te vinde is.-- -- c

Aerie: En heb je 'eleze, Wullum,"
d'r was 'n raedslid, die vond, dat 1

.

ze hier in Zanvert allienig in 't-

saizoen maar goeie 'films draeie,'
maer ta de wintermaende allie- 11

nig ïotfilms, waer gien mens 1

naer komt kaike. Da's niet waer,
Wullum, . want ik heb ,de leste
maende héél wat films 'ezien,
die "k hardstikke goed vond. S

Wullum; Ach jü, 't is met die dinge r

zo: wat de ien mooi vindt, vindt"
de aere lilluk; over smaeke valt'
nou ienmaal niet te twiste.

Aerie: Zo is 't , Wullum, maer 'k

vind, dat oe -rn'ettse "t'
;j
rriekaer,

toqh ^maer bar
,
moeittik , Icenne

'

maéke. , En met ' al dat gezwam'
worbVonzë W'osboopkaeretTe-S'-toch"

|

maer
|

gien cent goeiekoper^
||
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Vleeshouwerij COR VAN ELDIK
Haltestraat 12 - Telef. 2616

Biedt U Zaterdag
als RECLAME aan:

500 gr. Varkenscarbonade (sch.) f 1 ,75
500 gr. Prima Kalfsfricandeau f2,

—

500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 ,90
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,25
500 gr. prima OSSELAPPEN vanaf ,/ 1,65

VOOR DE SOEP:
1 kg. KALFSVLEES met been Jl,—

WÊmÊ^amammmmmi^KmiimmmammamBmimÊm

VOOR DE BOTERHAM:
250 gr. Hausm. Leverworst ƒ0,85
250 gr. van onze beroemde

Geld. Gek. Worst ƒ0,35
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60

100 gr. Gebr. Rosbief en (

100 gr. Jachtworst

100 gr. Pekelvlees en
100 gr. Lunchworst

s
75 et

(75 et
150 gr. KINNEBAKHAM ƒ0,50

Zandvoort's erkende
BromfietshandeB

is

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.; SIMPLEX.

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

liMKKglMWiJlts"

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 25073-ro

Maak het in Uw huis gezellig met

Voorjaarsbloemen
U vindt ze in vele soorten en variaties bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
C

t
-z Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!
Enorme sortering vaste bloeiende planten.

Elke dag verse bloemen!

PERZIË
IN HAARLEM!
Nieuwe luister en

langere levensduur

van Uw kostbare PERZEN
verkrijgt U door vakkundige
reparatie bij het SPECIAAL
OOSTERSE TAPIJTHUIS

„KURVIS1AH"
Steeds uitgebreide sor-
tering van selecte vloer-,

tafel- en hallkleden.

Door LAGERE
bedrijfsonkosten
altijd

GOEDKOPER!
ZIE ONZE ETALAGES.'

KRUISWEG 23

TEL. 15047 „j

HAARLEM

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Zoekt U
een echt gezellig MUZIEK-
ENSEMBLE voor Uw bruiloft,

partij of feest-avond? Een
ensemble, dat sfeer brengt en
gezelligheid? Probeert U het
dan eens met

«De Notenkrakers»
het stemmingsbandje o.l.v.

JAN KEMP, in geheel nieu-
we samenstelling, n.1. piano,
accordeon, trompet, drum en
zang.

De Notenkrakers garanderen
U een feestavond, die voor de
volle honderd procent slaagt
en de prijs behoeft voor nie-
mand een beletsel te zijn.

Vraagt eens vrijblijvend in-
lichtingen bij J. Kemp, Kerk-
straat 35, Telefoon 2452. Ook
in kleinere bezetting zijn wij
gaarne tot Uw dienst.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappeihandel

AD^^I Prinsesseweg 1fi

• DvL Telef. 2066

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar

20 —,56 8,00 13,24 20,30 5,00-11,30

21 1.51 9.00 14.08 21.00 6.00-12.00

22 2,30 9,30 14,43 21,30 6,30-12,30

23 3,04 10,00 15,17 22,30 7,00-13,00

24 3,37 10,30 15,52 23,00 7,30-14,00

25 4,14 11,00 16,52 23,30 8,00-14,23

26 4,51 12,00 17.08 24,00 9,00-15,00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

GEVRAAGD: WERKSTER' T>r in

de wk. Mevr. Klein, v. Swaanslr.32.
t^i

GEVRAAGD: HUISNAAISTER, ook
genegen te verstellen. Mevr. Klein,
v. Swaanstraat 32. / iXTn

NET MEISJE voor hele of-
halve dagen gevraagd' of
WERKSTER, enkele dagen
per weekrMevr. Balledux.
Halfestraat 27.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Koning Winter bleef afgelopen

Zaterdag en Zondag op zijn troon
en verhinderde dat de vastgestelde
wedstrijden doorgang vonden.
Voor het Ie elftal van Zandvoort •

meeuwen staat de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen het Heemsteedse
H.B.C, op het programma. De be-
zoekers hebben twee wedstrijden
minder gespeeld, maar hebben rela-
tief eeni even goede kans als Zand-
voortmeeuwen. De geel-blauwen
kunnen dus op felle tegenstand
rekenen en zullen zich ongetwijfeld
tot het uiterste moeten inspannen
om de punten binnen te halen.

De stand in de kopgroep luidt:

Zandvoortm.
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Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

'fffflf/ms*

GEVRAAGD voor Juin

:

ZOMERHUISJE voor jong
echtpaar z. kmderen.Vuur-
boetstr. 10 zw. Tel. 2853.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

GEVRAAGD: een
serveerster

en een
stoelenman

E. BOL. v. Ostadestraat 2

De uitslag van de door de
toneelver.,,Wim Hildering''

op Vrijdag 11 Maart 1.1.

plaatb gehad hebbende
trekking der loterij luidt

als volgt: Wasmachine m.
wringer no. 224; Theeser-
vies 620; Ontbijtservies 662

Gevraagd: Flink MEISJE
voor de huishouding en
winkel. Prettige werk-
kring. Mevr. Schuilenburg
Grote Krocht 5.

Nette
Banketbakkers-

leerling
gevraagd. Bakkerij Van
Staveren, Zeestraat 48.

Café Oomstee
t -liedere Vrijdag gekookte
"' !

en gebakken mosselen.

TE KOOP: 1 kinderledi-
kantje met toebehoren. In

g. staat Bredcrodeslr. 107.

Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STRAAT 43

. TEL. 3199

vraagt

Halfwas broodbakker
levens bezorger

Winkeljuffrouw

Buffetbediende
(mnl. of vrl.)

Raadhuisplein 1 - Zandvoorl.

POST- EN TELEGRAAFKANTOOR Zandvoort

roept sollicitanten op om te worden opgeleid tot

HuBpbesteSier
(Leeftijd 17-35 jaar)

Sollicitaties te richten aan de Directeur P. en T.

kantoor Zandvoort.

Uitgebreide veiling
van diverse meubilaire goederen

op Woensdag* 23"Maart, 's morgens
10 uur in «ONS HUIS»,^(Dorpsplein)

w.o. huis- en slaapkamermeubelen; dressoirs;
kasten; clubs; tafels; stoelen; enkele schrijf-

bureau's;Gothisch bankstel; vloerkleden; partij

kurkzeil; kasregister; invalidewagen; Perzisch
vloerkleed; visservies; verschillende houten tuin
am.; gasfornuizen; keukengeijser enz. Tevens
grote partij kop en schotels en ander porcelein
en glaswerk. Voorts, afkomstig van klein fa-

briekje: partij olieverf schilderstukken, onafge-
werkte kleinmeubelen; losse spiegels; 11 reclame
zuilen, geschikt voor straatversiering of andere
reclamedoeleinden en vele andere goederen,
welke te bezichtigen zijn op Dinsdag 22 Maart.

Goederen voor deze veiling kunnen alsnog wor-
den opgegeven. Inlichtingen dagelijks.

Veilingmeester

ranker
TELEF. 2164

Theater „SVlonopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 18 t.m. Maandag 21 Maart 8 uur

GIUSEPPE VERDI's

Konimg der melodieën
's Werelds grootste tenor MARIO DEL
MONACO zingt de heerlijkste melodieën.
De grootste muziekfilm aller tijden!!

Orkest en operak&or o.l.v. Maestro Giu-
seppe Morelli. Opgenomen in schitterend
Technicolor. (Toegang alle leeftijden).

Dinsdag 22 en Woensdag 23 Maart 8 uur

INGRID BERGMAN - CHARLES BOYER
JOSEPH COTTEN, in de zeer bijzondere
film:

«GASLICHT.»
/

Een waarlijk grootse speelfilm. (18 jaar).

Zondagmiddag 20 Maart 2.30 uur

Speciale matinee

Wij presenteren U de mooie cowboy film
met GENE AUTRY in:

Duiveisgebroed
(Alle leeftijden).

Donderdag 24 Maart gereserveerd voor 't Helm.

msmmmammgm

- '-' k' Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Dames! Let toch vooral op onze
zéér voordelige week-end reclames

Rosbief, Lende ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

„f Entrecóie gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

f 2,25 500 gram VOOR DE BOTERHAM:
500 gr. KALFSFRICANDEAU 12,— 100 gram Pekelvlees of 100 gram (7C rf
500gr.Mooie vaste KALFSLAPPEN ./1,75 Gebr. Rosbeaf met 100 gr.Hamworst \ ' ** *"*"

KALFSSCHENKELS met véél vlees ./ 1,— 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.
500 gr. SCHOUDERCARBONADE ./1,70 200 gr. Heerlijke Leverworst ..50 et.

^l1' MBCARBONADE ... A 85
15Q ^ Klnnebakham 50 ct .

500 gr. Prachtige Osselappen f 1,65 150gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 ct.

ms^ssEBassaaÊss

Voor

3 April: Holland -België

Technisch Bureau
FEENS

Haltestraat 57 - Zandvoort - Telefoon 2065

i¥Soderne piek wiek
1-riJ costuums f119,_
Kumgaren en gabaidine PANTALONS

van ./ 22,— tol ƒ 42,—

DAMESPANTALONS in Engelse melton ./' 20,75

IMPER EAU REGENJASSEN
in de moderne tinten ƒ 49,75

Verder hebben wij een ruime collectie in over-
hemden, dassen, demie's, colberts, jongens plus-
juurs, werkbroekenl enz. enz.

Desgewenst is gemakkelijke betaling mogelijk.

KL£DING-
BEDRUF

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Stichting Culturele kring «'t Helm»

Donderdag

24
Maart

THEATER MONOPOLE 8.30 u.

De Italiaanse film:

DAGJESMENSEN 5 -

(DOMENICA D'AGOSTO).

Uitgebreid voorprogramma. Toegang bouen 18 j.

Kaarten a f 1,50 bi. vanaf 12 uur aan het
theater op de dag der voorstelling.

DRUKKERIJ VAN PETEQEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2703

VERZORGT AL UW DRUKWERK

De Commissie voor Huishoudelijke
en Gezinsvoorlichting te Zandvoort

organiseert een // -?,

Kook-, Bak-
en Braadavond

voor de a.s. PAASDAGEN
op MAANDAG 21 MAAKT
om 8 UUR in gebouw Tolweg
10, in samenwerking met het
Gem. Gasbedrijf.

Te verzorgen door Mei. A. Frenie,
lerares Gem. Energiebedrijf te

Haarlem. TOEGANG GRATIS.

Taxi?
? sSl

*'V 2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

De Toneelgroep „SANDEVOERDE"
speelt Zaterdag 20 Maart a.s. te

8 uur in ZOMERLUST 4- -

HJuïs zonder vensters
Regie Jos Dröse. Medespelenden de
dames C. v. Poelgeest-Schaap, A.
Ofeigssen-Takes, Ina Doornekamp.
Anneke v. Poelgeest en de heren
J. Ramkema, P. Mudde, M. Lan-
gereis. BAL, NA. Dansmuziek „The
Hodlars". Geen verloting.
Introducties en programma's ver-
krijgbaar bij M. Doornekamp, Re-
gentesseweg 9, tel. 2892, S. v. Poel-
geest, Haarlemmerstraat 20, tel.2935
M. Langereis, Nassauplem 12 en
bij Zomerlust.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg. O'fQ

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Fa. E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112
Binnem/>.I55b, Heemstede, Tel.39872

Voor Zaterdag hebben wij nog aan
te bieden prachtige kleine, harde,
goed schoongemaakte Hero spruitjes,
nu zijn ze erg lekker. Groene kool en
goed schoongemaakte uien, gesne-
den en gewassen. U behoeft er niets
aan te doen. Hebt U onze schoonge-
maakte soepgroente al eens gehad?
Selderie, peterselie, worteltjes,
bloemkool en. prei. Winterwortelen,
schoon gewassen en gesneden, an-
dijvie, mooi gesneden en gewassen.
Weet U wat U eten moet? Diep-
vriesgroenten, dab is lekker en niet
zo erg duur; ook niet wassen en
schoon maken! Wij hebben ook nog
gezouten spercieboontjes en gezou-
ten andijvie. Wij hebben heden
prima aardappelen 15 ct. per Kg.;
10 Kg. voor f1,35. Gratis thuisbe-
zorgd. U belt 2112! Z^rO

De ZUIVELPRODUCTEN
van MELKERIJ

„MARIENB0SCH"
staan bovenaan in kwaliteit.

5 ~ Ook onze kaassoorten
Jt>^ zijn voortreffelijk.

NEEMT U EENS EEN PROEF!
Hogeweg 29 - Telef. 2464

Extra reclame
Slagerij Burger
Alleen
Vrijdag
en
Zaterdag

ROSBIEF
STAARTSTUK
ROLLENDE
ENTRECÖTE
LENDE

(2,98
750 gr.

Alleen.

Vrijdag
en
Zaterdag

HEERLIJK KALFSVLEES:
Fricandeau ƒ1,90 500 gr.
Lappen j 1,50 500 gr.

Kleine Carbon. ƒ0,95 500 gr.

Schenkel met veel vlees
,/'0,90 p. stuk

Kalfsvleesbeen . .ƒ0,20 500 gr.

Doorr. R. Lappen ƒ1,58 500 gr.

Fijne Rib ƒ1,98 500 gr.

Magere Lappen ƒ1,98 500 gr.

Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr.

Varkenslappen . . ƒ2,10 500 gr.

Afslag fijne vleeswaren
Ham 48 ct. 100 gr.

Pekelvlees 48 ct. 100 gr.

Snijworst 48 ct. 100 gr.

Gebr. Gehakt .

.

29 ct. 100 gr.

Gelard. Lever .

.

58 ct. 100 gr.

Ongelard. Lever 58 ct. 100 gr.

Cornedbeaf 39 ct. 100 gr.

enz. enz.

150 gr. Kinnebak Ham 45 ct.

150 gr. Ontbijtspek 57 ct.

200 gr. Gebr. Gehakt .

.

55 ct.

200 gr. Pork 59 ct.

200 gr. Gek. Worst 59 ct.

200 gr. Leverworst .... 45 ct.

200 gr. Bloedworst 45 ct.

WEEKEND-RECLAME:
100 gram. Ham en 100 gram Sax (69ct

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 Zandvoort Tel. 2994-2643

Verven

met
succes

Zelfs sterk verschoten kleding-
stukken kunnen wij nu in lichte
kleuren weer opverven. Deze nieu-
we uitvinding betekent een om-
wenteling op verfgebied. Vroeger
was er meestal slechts één uit-

komst: „alleen zwart".

Uw mantel of japon kan dus
bij K E Y S E R met succes in

korenbiauw, rood, groen, bruin

of pasteltinten worden
geverfd

Een extra KEYTEX-behandeling
geeft uw kleding weer een nieuwe vormvastheid, voor die ge-
vallen, dat deze niet meer voldoet aan de gestelde eisen

Ons „Dry Cleaning Process"
heeft bewezen het beste te zijn op gebied van chemisch reinigen.
GOED WERK EN SNELLE AFLEVERING!

Chemische wasserij en ververij

KEYSER
Fabriek Lorentzplein 25 Haarlem Telefoon 1 2478

Filiaal HAARLEM-NOORD: Soendaplein 37, Telefoon- 14333.

Filiaal ZANDVOORT: Gr. Krocht 27A, Telefoon 2653.

Filiaal BEVERWIJK: Zeestraat 68, Telefoon 4727.

Filiaal LISSE: v.d. Heem Grachtweg 13A.

(g-r"
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Drommel, gelegen Haltestraat negen
Is bekend bij groot en klein.

Ook d'automaten Door de „laten",
Een roker tuil bij Drommel zijn'.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

IS oprui rnftijd!

Maak geld voor Uw oude rommel en

Iet U eens op onderstaande prijze;?!

O.a.: Lompen 30 ct. p. kg.
Carton 7 ct. p. kg.
Tijdschriften en couranten . . 7 ct. p. kg.

Lood, Geel koper, Zink, Rood koper Zwaar ijzer,

alle andere metalen, Baden, Geijsers enz. tegen
beursprijzen!

BELT U EVEN 2 8 4 5? WIJ KOMEN DIRECT!

A. AKERSLOOT
SCHELPENPLEIN 7
Pakhuis de gehele dag geopend! f V'

+*
U STAAT VERSTELD
over onze enorme sortering

RIJWIELEN
o.a. Ralleigh, Fongers, Rudge, J /ƒ
Locomotief, Simplex enz. óók in f~{_

fraaie sportuitvoering. Ziet onze ^ '

showroom. Betaling event. óók in J
overleg.

% Henk Schuilenburg
4b De Goedkope Amsterdammer AY GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 j£

Bolero SilCRRY Dry Pale

Palomino & Vergara
Per fles ƒ4,90.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

f :

i

Het dagelijks bestuur van de stichting „Tourlng
Zandvoort

zal verpachten
EEN DRIETAL STANDPLAATSEN VOOR
DE VERKOOP VAN HARING EN 2UUR-
WAREN op het terrein van het circuit,
alsmede de verkoop van TABAKS-
ARTIKELEN aldaar-.

Inschrijvingen ia te dienen uiterlijk op 1 April
a.s. ten raadhuize. Aldaar zijn ook de ver-
pachtingsvoorwaarden. verkrijgbaar.

U'

Eike fijnproever prefereert. LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Langs de Vloedlijn

Wat wij het hardst nodig
hebben in het leuen is iemand
die zorgt dat wij doen wat wy
kunnen. Emerson 1803-1882.

Amerikaans filosoof.

Zandvoort* Muziekkapel
Binnen enkele weken zal de

muziekkapel, gestoken in nieuwe
uniformen, in theater „Monopole"
haar eerste muziekavond in deze
kleding geven. Bij deze gelegenheid
zullen op Zaterdag 16 April a.s. de
costuums door burgemeester Mr.
H. M. van Fenema, aan de muziek-
kapel worden overgedragen.

Op initiatief van onze burgemees-
ter werd een kledingfonds gesticht.
Door financiële medewerking van
particulieren en instellingen in
Zandvoort en omgeving is de uni-
formkleding in recordtijd werkelijk-
heid geworden en schitterend ge-
slaagd. Aan al deze medewerkenden
onze welgemeende dank.
Het bestuur hoopt die avond een.

gezellige sfeer te scheppen, door
vóór de pauze ernstige en na de
pauze meer populaire muziek te
geven, met een gezellig dansje tot

besluit.

De instrumenten die thans in ons
bezit zijn, zijn verouderd en slecht.
Deze moeten noodzakelijk worden
vernieuwd. Om tot vernieuwing te
kunnen overgaan moet een aan-
zienlijk bedrag aanwezig zijn. Wel
kan de muziekkapel een groot ge-
deelte dezer gelden zelf bijeenbren-
gen, dank zij de hulp die wij van
de ingezetenen hebben mogen on-
dervinden, maar er blijft nog altijd

een bedrag over waar het bestuur
momenteel nog geen raad mee weet.
Het bestuur twijfelt niet of ook
hierin zal men slagen.

Willen wij ons korps uitbreiden
en op een hoger niveau brengen,
dan moeten wij goede instrumenten
kunnen aanbieden. Wanneer we
goede instrumenten hebben zullen
ongetwijfeld muzikanten zich aan-
melden om lid te worden. Reeds
hebben een 3-tal nieuwe leden zich
bij ons aangesloten, wat ongetwij-
feld als een versterking kan worden
beschouwd en een stap in de goede
richting is. Het bestuur.

Begunstigersvergadering
«Touring Zandvoort»

Op 28 April a.s. dienen periodiek
af te treden de heren N.W. Bouwes
en C. Keur Jr., die namens de be-
gunstigers zitting hebben, in het
algemeen bestuur van de stichting
„Touring Zandvoort".

Ingevolge de bepalingen in het
huishoudelijk reglement, heeft het
bestuur van de stichting een bijeen-
komst met de begunstigers uitge-
schreven op Dinsdag 5 April des
avonds te 8 uur in het raadhuis te
Zandvoort-, waarin o.m. voor elke te
vervullen plaats een aanbeveling
van twee personen zal worden op-
gemaakt.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Zonder gas(te) tam in Zan-,

vert geen mens meer bestoen.

Fraaie foto-expositie
De Zandvoortse amateurfotogra-

fenvereniging hield Zaterdag en
Zondag j.1. in hotel Keur een zéér
geslaagde en druk bezochte foto-
expositie ter gelegenheid van het
lste lustrum der vereniging.
De expositie werd Zaterdagavond

om 8 uur officieel geopend door de
voorzitter, de heer J. E. Kalshoven,
die in zijn welkomstwoord speciaal
herdacht de Zandvoortse fotograaf,
de heer B. S. W. van Hamburg, die
des morgens was teraardebesteld en
wiens nog vrij plotseling overlijden
óók in de vereniging grote ver-
slagenheid had gewekt, daar de
overledene zéér veel voor de ver-
eniging had gedaan en met zijn
adviezen en door zijn medewerking
voor vele leden een grote hulp en
steun was geweest.
Het woord werd hierna gevoerd

door de heer C. de Jong, hoofd-
bestuurslid van de Nederlandse
bond van amateur fotografen-
verenigingen in Nederland, die zijn
grote waardering over deze uiterst
kunstzinnige expositie uitsprak en
o.a. memoreerde, dat in tien jaar
tijd bijna honderd nieuwe vereni-
gingen tot de bond toetraden, het-
geen wel een bewijs is, hoezeer de
amateur-fotografie in Nederland
toeneemt. „Dit moet", aldus spreker,
„ook geen wonder worden genoemd,
want in verenigingsverband wordt
zéér veel geleerd".
Dat dit laatste ook inderdaad het

geval is, bewees deze met uiterste
zorg samengestelde expositie dan
ook wel op bijzondere wijze. Niet
minder dan 102 foto's, waarvan er
34 ter beoordeling door de leden
waren geselecteerd voor beoordeling
door de jury, waren op zéér over-
zichtelijke en smaakvolle wijze
tentoongesteld. Diegenen, die ver-
wacht zouden hebben, dat vele
Zandvoortse beelden, zouden worden
getoond, zullen zijn teleurgesteld,
want angstvallig had '-men zéér-
terecht ervoor gewaakt juist deze
eenzijdigheid te vermijden. Er wa-
ren prachtige staaltjes van amateur-
fotografie in vele variaties te be-
wonderen. Kunstzinnig, boeiend en
aitistdek, foto's waaruit fantasie en
studie bleek en een uitbuiten van
nlle mogelijkheden, die de camera
biedt.

Er werd in twee groepen geëx-
poseerd, n.1. door beginners en ge-
vorderden en ook toen had de jury
nog een zéér moeilijke taak, om tot
vaststelling van de met prijzen
bekroonde inzendingen te komen.
Tenslotte maakte deze jury, be-

staande uit de heren A. de Brouwer,
K. Pot en L. van der Waals de
voJgende resultaten bekend:
Beginners: lste en 2de prijs plus

eervolle vermelding de heer C. van
Auberlen.
Eervolle vermelding de heer F.Pool.
Gevorderden: lste en de prijs de

heer J. Streng, eervolle vermeldin-

gen: Dr. H. K. van Es en de heer
L. van der Mije JTr.

In een bijeenkomst met de leden
Zondagmorgen vóór de opening der
tentoonstelling gaven de heer A. de
Brouwer en de heer Nap van de
Kennemer fotokring nog een uit-
eenzetting over de beoordeling der
ingezonden werken, waardoor de
leden een inzicht kregen, op welke
gronden de bekroonde werken wer-
den vastgesteld. De heer Nap gaf
daarbij in het algemeen als zijn
mening te kennen, dat het peil der
Zandvoortse vereniging in de laat-
ste jaren enorm was omhooggegaan,
zodat hij verwachtte dat de — nu
nog kleine — Zandvoortse afdeling
in de nabije toekomst óók op natio-
nale en internationale exposities véél
van zich zal doen spreken.

In de avonduren vond bovendien
nog enkele malen een vertoning

plaats van door de leden vervaar-

digde kleurendia's, waarbij vele

fraaie beelden te bewonderen wa-
ren en waaruit duidelijk bleek,

hoever men óók op dit gebied in

Zandvoortse amateur fotograaf-

kringen reeds gevorderd is.

Met grote voldoening kan de ver-
eniging van Zandvoortse amateur-
fotografen op deze zéér geslaagde
expositie terugzien, die o.m. óók
bezocht en bewonderd werd door
vele afgevaardigden van amateur
fotografenverenigingen in andere
plaatsen in ons land. Dat óók uit

propagandistisch oogpunt deze
fraaie expositie een groot succes
was, bleek tenslotte wel hieruit, dat
een flink aantal nieuwe leden zich
voor de Zandvoortse vereniging
aanmeldde.

Doel en wezen der vrijmetselarij

In de theaterzaal van café-
restaurant „De Rotonde" werd Dins-
dagavond door de 3 verbonden loges
der vrijmetselaars te Haarlem voor
het eerst in Zandvoort een bijeen-
komst belegd, waar de heer J. B.
Schouwink uit Schiedam een cau-
serie hield over het onderwerp:
„Doel en wezen der vrijmetselarij".

Spreker werd ingeleid door de
voorzitter der drie verbonden Haar-
lemse loges, die o.m. memoreerde,
dat avonden als deze door de vrij-
metselaars worden gelegd, om de
sfeer van vijandigheid en afweer,
die men telkens bij de in dit opzicht
onwetende mens ontmoet, te door-
breken en een beter begrip te doen
ontstaan over hetgeen door de "vrij-

metselarij wordt voorgestaan.

De heer Schouwink ving zijn
lezing aan met erop te wijzen, dat
-het voor—hem ~ een -steeds weer-
kerende vreugde was, te kunnen
getuigen van iets, dat men zozeer
heeft liefgekregen. De mens is n.1.

op reis en op deze reis wil de vrij-
metselarij een behulpzaam metgezel
zijn. Het mens-zijn beweegt zich
tussen twee polen, n.1. die van het
geweld en die van de schoonheid.
Nimmer zal zich bij deze hulr> die de
vrijmetselarij in het mensenleven,
wil bieden, de vrijmetselaar zich op
het standpunt plaatsen, dat hij DE
waarheid bezit, want óók de vrij-
metselarij is slechts een stuk van
deze waarheid. Zij kent- geen ge-
heimen, zoals zo vaak wordt be-
weerd, doch zoekt slechts mensen
met een open hart.

Evenmin is er iets geheimzinnigs
in de ritus en symbolen, waarmede
wordt gewerkt, doch zo men spre-
ken wil van een geheim bij de vrij-
metselaars, dan zou kunnen worden
gewezen op dat ene, grote geheim
dat men kent, n.1. de verbonden-

heid der mensen, culminerend in de
religie, dat is te weten, dat er een
hogere macht is, die los van het
dogma, ieder naar eigen inzicht
erkent.
Uitvoerig zet de spreker hierna

de beginselverklaring der vrijmet-
selaren uiteen, om dan te vervol-
gen met op te merken, dat de vrij-
metselaar wereldburger en goed
staatsburger wil zijn, staande op
een zuiver diep godsdienstige basis.
Hij wil de mens voeren naar en
wijzen op hogere levenswaarden
met behulp van symbool en ritueel,
zich richtend op het menselijk hart
en niet op het verstand. Woorden
scheiden de mensen zo vaak, omdat
zij onbegrepen blijven, doch sym-
bolen wekken bewustheid en bin-
den samen, zij richten de blik op
het innerlijke van het leven.
•

fl
De vrijmetselarij kent de licht-

en de bouw-symboliek, Beide van
even grote waarde, de eerste wordt
gebezigd tijdens de tempeldiensten,
de laatste tijdens de samenkomsten
in de voorhof. Spreker verklaart
enkele dezer symbolen nader, o.a.

dat in de tempel de Bijbel altijd

geopend ligt bij 1 Johannes 1 vers 1

„In den beginne was het Woord, en
het woord was bij God en het
Woord was God", met boven op deze
geopende Bijbel de passer en de
driehoek, daarboven het Alziend
Oog, omgeven door beelden van de
sterrenhemel en eronder de zwart-
wit geblokte vloer als symbool van
de tegenstellingen in het mensen-
leven.

Wat het ontstaan en de geschiede-
nis der vrijmetselarij betreft, valt
weinig met zekerheid te zeggen.
Het kenmerkende is echter, dat er
altijd mensen zijn geweest, die niet
zó maar van hogerhand opgelegde
waarden willen aanvaarden. Het is— volgens spreker — in dit verband

Nieuws uit de Haltestraat
Wie menen mocht
dat na de som-
bere en lange
winterse periode,
die nu gelukkig
achter ons schijnt
te liggen, de Hal-
testraat zou zijn

ingeslapen, vergist zich wel héél
erg. Het is nu eenmaal zó — en dat
zal altijd zo blijven, — dat de
maanden Februari en Maart in onze
gemeente de maanden zijn, waarop
door de winkelier naar buiten de
minste activiteit kan worden ont-
plooid. Het is al te laat voor de
winter- en. nog te vroeg voor de
zomer-artikelen en elkeen leeft in
afwachting van het voorjaar en
bereidt zich vóór op het komende
seizoen. Het is waarschijnlijk wel
juist zó, dat in deze maanden door
de winkelier de meeste activiteit
wordt ontwikkeld in verband met
deze voorbereiding, omdat immers
juist in Zandvoort voor een groot
deel het goede zakendoen afhan-
kelijk kan worden gesteld van het
seizoen. Maar in die voorbereidings-
tijd, óók al merken U en ik daar
niet zo Iieel veel van, moet door de
winkelier worden ingekocht, een
altijd riskant werk, dat véél over-
leg en véél kennis vereist en velen
voor elk jaar weerkerende proble-
men stelt. We kunnen ons dat zo
voorstellen, dat men zich afvraagt:
wat zal ik kopen, wat niet?

Het is óók in deze maanden, dat
onze Zandvoortse winkelier aan-
dacht besteedt aa?i zijn zaak. Ver-
bouwingen, moderniseringen, ope-
ningen van nieuwe panden, Het zijn
alle gebeurtenissen, die 2ich in de
eerste maanden van het jaar af-
spelen.
We zien dat ook in de Haltestraat,

waar de actieve HaltcstraatverènU
ging de vorige week in jaarvergade-
ring büeenkwa'm, een nog spring-

levende activiteit openbaarde, om-
zag naar hetgeen in het afgelopen
jaar werd bereikt en- zich beraadde
over hetgeen in dit jaar te doen
staat. Bestuursveranderingen be-
perkten zich tot het verwisselen van
het secretaris-schap. De heer Her-
wijnen bedankte en de heer Dikker
werd in zijn plaats gekozen. Men
zal trachten het daarheen te leiden,
dat de seizoenverlichting brandt,
zodra dit enigszins verantwoord
mag worden geacht. Liefst natuur-
lijk zo vroeg mogelijk — naar de
algemene wens om. het seizoen elk
jaar maar weer vroeger in te zet-
ten en voor dit jaar wordt de
mogelijkheid niet weggecijferd, dat
dit de komende Paasdagen reeds
het geval zal zijn. Of het lukken zal?

We zullen dat moeten afwachten.

De Haltestraat-winkelier is oe-
reed voor seizoen 1955. Alle voor-
bereidingen werden getroffen, en de
zaken opnieuw in een voorjaars-
tenue gestoken. Wat de veranderiri.-

gen betreft, kreeg de Haltestraat er
twee nieuwe gezichten bv. In de
eerste plaats de heer L. H. C. van
Eijk, die het kleine pandje tot fiar-
logerie inrichtte, waarin voorheen
de witte muizen van de heer Ha-
mers ronddartelden. De heer Van
Eijk bewees ermee, dat een winkel
niet groot behoeft te zijn, om op te
vallen en zeker geen zaken in dit
genre. Zonder méér kan de opening
van dit bedrijfje in de Haltestr.aat
een aanwinst worden genoemd.
Het werd met smaak ingericht en
er is grote keuze.

Naast hem dient direct de heer
Groen te worden genoemd, die,
komende uit Leiden, de chocolaterie
kocht van de heer v.d. Kruk, grote
mogelijkheden, zaff in Zandvoorts
drukke winkelstraat en nau-
welijks gearriveerd, er meteen maar
flink het mes inzette en de oude,

sombere zaak liet ombouwen tot een
véél ruimer, véél lichter en veel
voornamer winkelpand, een mo-
derne chocolaterie, naar aard en
opzet geheel passend in het kader
dat men zo gaarne in de Haltestraat
ziet. Geen snoepwinkel, doch een
zaak, die thans naar de eisen van
de tijd werd ingericht. De eigenaar
heeft zich de eerste maanden véél
moeten ontzeggen voor deze ingrij-

pende verbouwing, maar hij gaf nu
reeds blijk? te weten, wat nodig is

om goed zakenman te zijn. Hij zal
tussen de Haltestraters zijn weg
wel weten te vinden.

Tenslotte breidde sigarenmagazion
Drommel zijn toch reeds fraaie
winkelpand nog aanzienlijk uit,

door de kamer achter de winkel bij

de zaak te trekken, het oude inte-
rieur wat te wijzigen, nieuw, uiterst
modern winkelmeubilair aan te

schaffen, zodat een geheel nieuw
interieur ontstond, met een fraaie
showroom. Een prachtige verbete-
ring, die cachet geeft aan deze zaak
die tot één der fraaiste in de
Haltestraat mag worden gerekend.
Het zijn verblijdende dingen, die

wy over de Haltestraat in dit Halte-
straat-nummer mochten aanstippen.
Verbiedende dingen, die bewezen
dat onze winkelstand springlevend
en uitermate actief is, óók in Zand-
voorts grootste winkelstraat, die
een zo geheel eigen karakter heeft
ten opzichte van de andere winkel-
straten, Grote Krocht en Kerk-
straat, die door hun ligging weer
vanuit een geheel andere gezichts-
hoek de aandacht vragen, niet in

het minst door de komende vervan-
ging van tram door bus, een feit,

dat aan de Haltestraat vrijwel on-
opgemerkt voorbij zal gaan, doch
waarby deze straten, ten nauwste
betrokken zijn. Daarover binnen-
kort wellicht een nadere beschou-
wing. K.

OPENING
van onze salons

voor moderne

dameshaarverzorging
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vis d vis Hotel liijuwes
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niet vreemd, te veronderstellen, dat
deze mensen zich in het- verleden al
héél vroeg verenigden tot clubs, om
deze waarden gezamenlijk te be-
spreken. Deze „operatieve" vrijmet-
selarij groeide in later jaren uit tot
de geestelijke vrijmetselarij. Het
ontstaan verloor zich in de oudheid,
maar het wezen ervan werkt dóór
tot op deze dag. Onder de vele be-
kende leden in de loop der jaren
bevonden zich o.a. Koning Willem 2,

Prof. Treub, Mozart, Goethe, Roo-
sevelt en Washington.

Met grote aandacht werd het
boeiend en interessant betoog van
de begaafde spreker door het vrij
groot aantel toehoorders gevolgd,
waarna de avond besloten werd met
het beantwoorden der schriftelijk
gestelde vragen.

Viering bevrijdingsdag
In de raadzaal van het raadhuis

kwam het hoofdcomité „Viering
10de bevrijdingsdag" te Zandvoort,
wederom met de afgevaardigden
der diverse commissies bijeen om te
beraadslagen over de vaststelling
van het programma.

In beginsel werd besloten deze
dag aldus te laten verlopen: Opening
vaa de feestdag met klokkengebeier,
daarna rondgang van het trommel-
corps van de Zandv. muziekkapel,
waarna herauten te paard op het
Raadhuisplein het feestprogramma
zullen openen en een korte uit-
voering van gewijde muziek zal
volgen door de Zandvoortse mu-
ziekkapel. Daarna vindt de aubade
plaats van de schoolkinderen, die
besloten wordt met een toespraak
van Zandvoorts burgemeester van
het bordes van het Raadhuis af.

Na afloop van deze aubade zullen
op verschillende plaatsen in het
dorp, volksspelen voor de kinderen
worden georganiseerd en voor de
lste en 2de klassen der lagere
scholen een filmvoorstelling in
theater Monopole van 1 tot 2 uur.
Het middagfeest zal bestaan uit

een voetbalwedstrijd tussen Zand-
voortmeeuwen en een nog nader
bekend te maken elftal. Het verdere
programma moet nog worden
geregeld. Men zal nog nader vast-
stellen, of volskspelen voor ouderen
zullen worden georganiseerd, of een
optocht. Des avonds zal in elk geval
op het Raadhuisplein een orkest
concerteren, daarna de accordeon-
vereniging „Zandvoort", vervolgens
een lampion-optocht, gevolgd door
een groot vuurwerk op het strand
bij de Rotonde, waarna de Zand-
voortse muziekkapel de dag met
een concert zal besluiten.

Huis aan huis zal één dezer dagen
een folder in Zandvoort worden
bezorgd, ter aanbeveling van de
inzameling onder de particulieren,
welke reeds op 21 Maart aanving
en zal duren tot 1 April. Van de
opbrengst dezer collecte zal het af-
hangen, of het feestprogramma nog
wat kan worden uitgebreid. Op 12
April zal het comité opnieuw ver-
gaderen ter vaststelling van het
officiële programma.

R.K. Ver. Jong Zandvoort
«Instuif»

A.s. Zondagavond om 8.30 uur
filmavond voor alle parochianen,
boven de 17 jaar. De te vertonen
hoofdfilm genaamd „Het leven van
Christus" geniet een goede recensie.
Leden van de „Instuif" neemt

familie on vrienden mee naar deze
prachtige film, dio vertoond wordt
in hot Patronaatsgebouw.

PROEFCONCERT
met Kerkstraat-carillon

Naar wij vernemen, zal a.s. Vrij-
dag een proefconcert worden ge-
geven met een model van het caril-
lon, dat de burgemeester in schets
toonde tijdens zijn uiteenzettingen
over mogelijkheden met de Kerk-
straat. De bespeling zal geschieden,
om de bevolking in staat te stellen,
zich hierover een gedegen oordeel
te vormen en worden uitgevoerd
door de fabrikant van deze carillons.
De klokken zullen vanzelfsprekend
niet in een toren zijn opgehangen,
doch worden opgesteld in een spe-
ciaal voor deze proefconcerten ver-
vaardigd rek, dat zal worden ge-
plaatst vóór het hek van de Her-
vormde kerk aan de Kerkstraat. Het
carillon zal worden bespeeld des
morgens van 12 uur tot kwart over
twaalf en des avonds van zes uur
tot kwart over zes. De fabrikant
wil met deze bespeling de vele
mogelijkheden die het carillon
biedt, komen demonstreren. Wij
twijfelen er niet aan, of velen zul-
len hun belangstelling tonen.

Zomerplannen van
stichting «Touring Zandvoort»
Het algemeen bestuur van de

stichting Touring Zandvoort ver-
gaderde ten raadhuize.
De financiële jaarstukken over '54

werden onveranderd goedgekeurd.
Aan folders en reclamemateriaal
bleek te zijn uitgegeven ƒ9481.78,
vuurwerk, concerten e.d. ƒ4353,97.
Hierna kwam het werkprogram

voor 1955 in bespreking, hetwelk
met algemene stemmen werd vast-
gesteld.
Aan het programma wordt het

volgende ontleend:

Publiciteit en reclame. Er zullen
worden verspreid 13.000 platte-
grond-folders; voorts zal dezer da-
gen een nieuwe viertalige folder in
30.000 exemplaren van de pers
komen. Aan de Amerikaanse bezet-
tingstroepen in Duitsland zijn in
Januari reeds 3500 speciale folders
toegezonden.

Het circuït-programma 1955 zal
binnenkort in duizenden exempla-
ren als folder worden uitgegeven.
De affiche-zeemeermin is een

groot succes gebleken; in 1955 zul-
len weer 1300 affiches in bïnnen-
en buitenland worden verspreid.
Evenementen: talrijke concerten

door Zandv. Muziekkapel, Tiroler
kapel en andere gezelschappen.
Men overweegt plannen om de

opening van het badseizoen tot een
feestelijke gebeurtenis te maken. Dit
zal dan op het eind van Mei plaats
vinden.
Behalve vuurwerk, zandbouw-

wedstrijden, kinderballonwedstrij d,

bloemenverzorgingswedstrijd e.d.,

vermeldt het programma ook een
kunstmarkt.
Reeds zijn voorlopige besprekin-

gen gehouden om in de zomer op
bijv. 7 of 8 Woensdagen in Zand-
voort (bijv. op het Gasthuisplein)
een kunstmarkt te houden. De be-
doeling is dat .Nederlandse kunste-
naars, beeldhouwers, schilders, teke-
naars (eventueel aangesloten bij de
Fed. van Ned. kunstenaars) daar in
aantrekkelijke stalletjes hun pro-
ducten kunnen etaleren of zelf
vervaardigen. Zij kunnen ze ter
plaatse verkopen. Bij vele bezoekers
zal dit zeker succes hebben. Wel
moet zorgvuldig kits geweerd
worden.
De directeur houdt zich ook bezig

met de vraag of kindermatinee's
georeaniseerd kunnen worden om
de kinderen bij slecht weer aflei-
ding te geven.
Filmpropaganda. Met de propa-

gandafilm is reeds 3 x in Duitsland
een tournee gemaakt. Vorige week
werd de film in Turnhout en Ant-
werpen vertoond en deze week
in Bielefeld, Iserlohn, Essen,
Keulen en Gent (België). Na afloop
van de tournee's zal de film worden
gedeponeerd bij het A.N.V.V.-kan-
toor te Keulen, hetwelk de film
dan aan daarvoor in aanmerking
komende gegadigden kan uitlenen.
Naar aanleiding van een door een

vertegenwoordiger van de sport-
organisatie gestelde vraag besloot
het algemeen bestuur tenslotte aan
burgemeester en wethouders te
verzoeken te willen doen nagaan in
hoeverre het mogelijk is te Zand-
voort te komen tot de stichting van
een overdekt zwembad.

Zandvoort zonder gas
Donderdagmiddag gineen alle

gas-apparaten in Zandvoort beden-
kelijke verschijnselen vertonen. De
vlammen werden lager en lager, om
tenslotte geheel te doven.
De storing, die véél ongerief ver-

oorzaakte, óók in de café's restau-
rants, was, naar de directeur van
het gasbedrijf ons mededeelde, te
wijten aan een storing in de régu-
lateur van de gashouder alhier.

HOOGWATER
H.W. h.W. H.W.
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BAKELS
Sinds 1874

Heropening
Zaterdag 26 Maart a.s.

n.m. 2 uur

Zytc^

Kerkstraat 31

•
Gero Zllvium

Gero Zilmeta

Leerdam Glaswerk
en Kristal

Koperwerk

Pas-aan serviezen

Aluminium en Emaille

Keukenuitrustingen

Huish. artikelen

Kop en schotels

Lederwaren

Kodak Camera's
v.a. f 1 0,50

Kodak Ciné Camera
2,7 lens f 1 86,—

Agfa Isolette . . f88,—
Zelss-lkon Nettar f 78,—
Rolleicord

RoHilms: llford, Gevaert,
Kodak, Agfa, Daleo

Ontwikkelen, afdrukken
en vergroten

Officieel Kodak en
Beil & Howell Dealers

LEICA SPECIALISTEN

Jaarvergadering
De algemene bond van ambtena-

ren, afd. Zandvoort, belegt heden
Vrijdag 25 Maart in hotel Keur
haar jaarvergadering. Het pro-
gramma vermeldt o.m. een be-
stuursverkiezing. Aftredend zijn de
heren F. de Jong, voorzitter, J. G.
Bisenbei'ger, penningmeester; L. H.
Cohen, 2de voorzitter; R. Korver,
2de secretaris en de leden W. Har-
ting, J, Keesman en K. Paap. Deze
zijn allen herkiesbaar, terwijl in de
vacature, ontstaan door het bedan-
ken van de heer D. Termaat zal
moeten worden voorzien.
Aan de heer P. E. Keur zal voor

zijn veertigjarig en aan de heer A.
Keur voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap het N.V.V.-insigne worden
uitgereikt.

Damnieuws
Een bijzonder geslaagde propa-

ganda-avond voor de damsnort hield
de Zandv. damclub Woensdagavond
j.1. in. Ons Huis, een avond, waar-
voor een zéér verheugende belang-
stelling bestond en die o.m. werd
bü gewoond door het voltallige be-
stuur van distriet Kennemerland.
De avond werd geopend door de

voorzitter van de Zandv. damclub,
de heer C. Drayer.
De heer B. Stevens, lid van de

damclub „St. Bavo", daartoe door
het districtsbestuur uitgenodigd, gaf
vervolgens enkele interessante de-
monstraties partij-standen en pro-
blemen betreffende, waarna de hr.

J. J. Warmerdam een enthousiaste
speech hield voor de bevordering
van de damsport, óók in Zandvoort.

Aan 21 borden bond tenslotte de
heer van Dartelen de strijd' aan,
waarbij hij zich wederom liet zien
als een uiterst vaardig en gerouti-
neerd speler. Tenslotte kwam om
ruim 12 uur het eindresultaat op
14 gewonnen partijen, 3 remise en 4
verloren. Gewonnen werd door de
H.H.: Hcekema, Hoogendijk, Schui-
ten en Weber Sr. Met véél genoegen
kan de damclub „Zandvoort" op
deze zo geslaagde avond terugzien.

/./gg> }

Huidgeriézing
Huid Zuiverheid - HuTdgterondhela

Iedere dag komen
de artikelen binnen
bestemd voor voorjaar en zomer en iedere dag
verheugen wij ons opnieuw, als wij zien tot
welke prestaties onze confecticnnairs in staat
zijn. Iedere japon een staaltje van groot vak-
manschap, uitblinkend door elegance, gemaakt
van de nieuwste stoffen, geïmporteerd uit

Frankrijk, Amerika, Italië en van eigen industrie
Wij hebben gezorgd dat U geen serie-japon
koopt die U iedere dag tegenkomt, doch voor
zeer aparte modellen. Prijzen variërend van
ƒ19,75 tot ƒ59,75. Ook in de extra grote maten
een prachtige keuze. Grote sortering in de
nieuwste modellen lingerie, afkomstig van de
„Lastina" fabrieken en uitmuntend door pas-
vorm. „Lastina" B.H.'s.

Ook in Herenartikelen hebben wij bijzondere
aanbiedingen; Een prachtig poplin Overhemd,
afkomstig van een export-partij met moderne
b oordvalling, „permastiff", dubbele manchetten
in diverse kleuren, waarde ƒ'19,75 voor f13,75.

Grote sortering sokken, anklets, sportkousen,
,,Tweka" blazers en meisjes rokken. „Delana"
jongensbrceken, blouses bretelbroekjes, rokjes
enz. enz. Nu kunt U rustig kopen en Uw keuze
maken uit een overweldige collectie.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 - Telef. 2087
De nieuwste snufjes tegen voordelige prijzen!

HOLLAND-BELGIë 3 April a.s.

In Uw eigen gemakkelijke stoel!

PHILIPS TELEVISIE brengt U alles thuis.
Ziet het op de beste plaats. Philips Televisie
groot beeld ƒ1095.-. Philips Televisie groter
beeld ƒ1395.-. Philips Televisie ook voor U!
Vanaf ƒ495.- of ,/7.- per week. Wij plaatsen Uw
antenne vakkundig. Bestelt nog heden Uw ap-
paraat. De volgende uitzending kunt U dan
ook bij U thuis zien!

PHILIPS RADIO BI-AMPLI ƒ468,—. Een genot
om naar te luisteren. U-w oude radio heeft in-
ruilwaarde! Philips Radio's vanaf ƒ98,—. In
iedere prijsklasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS Platenspeler en wisselaar in de meest
moderne uitvoering. Vanaf ƒ98.- of ƒ 1.- p. wk.
Fridor Platenspeler of wisselaar met 10 platen
naar keuze, zonder vooruitbetaling v.a. 12x12,75.

GRAMOFOONPLATEN. Wij leveren U alle ge-
wenste muziek: klassiek, populair, modern.
Columbia, His Master's Voice, Capitol, Philips,
Decca, Polydor, Pathé, M.G.M. etc.

STOFZUIGERS voor de schoonmaak, div. mer-
ken vanaf ƒ2.- p.w. Excelsior, Ruton, Ritsema,
Holland electro etc, óók op slee. Wij leveren
Koelkasten, wasmachines, droogmachines, for-
nuizen, strijkbouten, broodroosters, boilers.

Erkend Philips Service Dealer.

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
na persoonlijk overleg, de betaling met U.

Wij adviseren U steeds het beste.'

Kostverlorenstraat 7 - Telefoon 2534

Pijnloze bevalling
(Baren zonder vrees).

Inlichtingen Zaterdags 3-5.

Zr. A. Chr. van Praag, Dr. Joh. Mezgerstraat 34.

**** VERHUISD:
i BRANDSTOFFENHANDEL

H. J. TER WOLBEEK
van Hogeweg 32 naar

Brederodestraat 14a
TELEFOON BLIJFT 2 6 3

£^\ Moedercursus
In samenwerking met het! Witte Kruis, Oranje-
Grcene Kruis en Huish. en Gezins Voorlichting
zal op 5 APRIL 1955 des namiddags van 3-4.15

een moedercursus in ZOMERLUST aanvangen.
Deze zal zowel voor de gehuwde als ongehuwde
vrouw gegeven worden. Aanmelden bij onze
wijkzusters, Zr. Bokma en bij Mevr. Blaauboer,
Haltestiaat 46, Telefoon 2392.

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEFOON 2452

Profiteert deze week nog
van onze speciale aanbieding

Prima Goudreinetten per kg. 25 cent
(om te moezen).

Sinaasappelen - Walnoten - Verse kasvoorjaars-
groenten. - Enorme sortering JAM enz.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Ziet onze etalages!

SPECIALE AANBIEDING (alleen Zaterdag):
Grote potten Appelmoes (van goudreinetten)

Dan 72 voor 58 CENT per pot.

Nu dag en nacht
?

paraat!
/'

v Met de nieuwste
30 vaks-automaat

Sigaren | Sigaretten 1 Shag

Sigarenmagazijn

Th. LADENER
Gr. Krocht 25 - Tel. 2900

(T < VLEESHOUWERIJ
;:

' Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Behaalde op de nationale Vakwedstrijd te Goes
wederom 4 bekroningen n.1. voor leverworst,
leverkaas, gekookte worst en jachtworst.
van deze kwaliteitsproducten geven wij deze
week in onze fijne vleeswaren-aanbieding de
volgende reclame.

250 gr. van onze beroemde gekookte worst 85 et.

200 gr. van onze prima Leverworst 50 et.

100 gr. Jachtworst en 100 gr. Pekelvlees 75 et.

J0O gr. Rosbief en, 100 gr. Lunchworst ... 75 et.

250 gr. Origineel Corned Beaf 60 et.

250 gr. Kinnebakham 50 et.

250 gr. Hausmacher ƒ0,85

Zaterdag als RECLAME:
500 gr. Varkenscarbonade(sch.)l 1,75
500 gr. Prima Kalfsfricandeau f2,

—

500 gr. Kalfsfricandeau lappan I 1,90

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,25

500 gr. prima OSSELAPPEN vanaf ƒ1,65

VOOR DE SOEP:
1 kg. KALFSVLEES met been ƒ!,—

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 38 - TELEF. 3703

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Opening drogisterij Blom
Wie thans in de avonduren, na

het invallen van de duisternis, over
het Badhuisplein wandelt-, zal onge-
twijfeld onder de bekoring komen
van het beeld, dat men daar aan-
schouwt, nu in de nieuwe winkel-
galerij steeds meer bedrijven hun
poorten openen. Deze winkelgalerij
geeft n.1. een geheel aparte, voor-
name en prettige indruk. Het eer-
tijds nog vrij duistere plein is er
aanzienlijk door opgefleurd en het
geheel geeft een — wij zouden haast
zeggen — „echt groot-badplaats-
idee". Wanneer binnenkort alle
bedrijven hier geopend zullen zijn,

zal dit fraaie plein eern sieraad vor-
men in onze badplaats. Hier is de
steeds voortgaande uitbreiding van
onze gemeente wel duidelijk merk-
baar, een geheel nieuw plein ont-
stond en een plein met' een winkel-
galerij, die er zijn mag.
Een der zaken, die thans hier het

meest de aandacht vragen, is zeker
die van de heer Blom, die j.1. Vrij-
dag zijn drogisterij opende. Een
juweel van een zaak op dit gebied.
Groot van opzet, modern ingericht,
een zaak, die met haar beide grote
winkelramen, een uitermate voor-
naam cachet biedt. De linker-
etalage geeft U een kijkje in de
parfumerie-afdeling, de rechter in
de drogisterij. Een rustige, stemmige
verlichting, een prettig en ruim
overzicht over alle artikelen maken
het winkelen hier wel héél aange-
naam. Wij feliciteren de heer Blom
van harte met deze zéér fraaie zaak
die op dit voorname plein een uiter-
mate gunstige indruk maakt en
wensen hem gaarne goede zaken!

Raadsvergadering
In tegenstelling met hetgeen in

de raadsvergadering van Dinsdag j.1.

werd bekend gemaakt, vernemen
wij, dat de eerstvolgende openbare
vergadering van de gemeenteraad
niet op Dinsdag 12, doch op Dinsdag
19 April zal worden gehouden.

BURGERLIJKE STAND
18-24 Maart 1955.

Geboren: Marianne, dochter van
W. G. van Veelen en H. van de
Kraats; Elizabeth, dochter van J.

Kraaijenoord en T. van Keulen

;

Josephus Arnoldus, zoon van P. J.

Berkhout en M. E. Krielen; Rally,
zoon van M. R. van Heerdt en C. C.
van Ling.
Ondertrouwd: P. Verschoor en

E. van den Bos; G. Keur én A. Bol;
M. van den Bos en M. W. v.d. Valk.
Getrouwd : J. W. Loos en J. H.

Rudolphus.

Uitslag verloting Amateur
Fotografen vereniging

Prijzen zijn gevallen op de vol-
gende nummers: 274 - 248 - 119 -

342 - 476 - 113. Prijzen, af te halen :

Oosterparkstraat' 41.

KOPER's^
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters
Ajs. Zondag: Zr. A. Langeveld,

Gasthuishofje 28, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokrn»»
Tolweg 6, Telef. 2816.

DAMES *-#
Jarenlange buitenlandse erva-
ring waarborgt Uw coupe,
ontworpen op anatomisch-
wetenschappelijke grondslag.
Daarom is Uw adres voor
corsetten, en bustehouders

:

HAAGEN, Dr. Gerkestraat
2 boven.

Bijzondere reclame

Slagerij Burger
Alleen Vrijdag en Zaterdag: /-—r"*

Onze heerlijke Doorr/-f'. -
R. lappen van f 1,58 500 gr.

f2,98 per kg.
HEERLIJK KALFSVLEES: FIJNE VLEESWAREN
Fricandeau .... ƒ1,90 500 gr. ONZE SPECIALITEIT!
Lappen ƒ1,50 500 gr. 100 gr. Ham 48 et.

Carbonade ƒ0,95 500 gr. 100 gr. Pekelvlees 48 et.

Vleesbeentjes . . ƒ0,20 500 gr. 100 gr. Snijworst 48 et.

Schenkels m. veel vlees ƒ0,90 100 gr. Gebr. Gehakt .

.

29 et.

„, T,T_, rT _„„ 100 gr. P. Rookvlees 48 et.
RUNDVLEES: 100 §r. Berliner 45 et.

Doorr. R. Lappen ƒ1,58 500 gr. 100 gr. Gelard. Lever .

.

58 et.

(Zie reclame voor Vr. en Zat.) 100 gr. Ongelard. Lever 58 et.

Fijne Rib ƒ1,98 500 gr. 100 gr. Gekruide Lever 53 et.

Magere Lappen ƒ1.98 500 gr. 150 gr. Kinnebakham .. 45 et.

150 gr. Ontbijtspek 57 et.

rosbief )|nnr ?°°&

^

k • • • & <*•

«TA A-RT^TTTK- 1*1 I *\ 200& Gek - ROOkWOrst 59 Ct.

vwrmrrfiTv tlLiLj 200 gr. Boterhamworst 59 ct.ENTKECoTE (I 200 gr. Leverworst .... 45 ct.

J OVO gr. enz. enz.

WEEKEND-RECLAME: I f>Q _ J.

100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worst \ **" ** *

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Gebr. Gehakt f 0,49

Gebrs. Burger3s Slagerijen
Kaltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2094 - 2643

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KEHK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur:
Ds. A. de Ruiter. Lijdenspred.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK,
Zondag a.s. (6e Lijdenszondag).
10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bevestiging van lidmaten.
Medewerking Kerkkoor.

's Avonds geen dienst.

v.m. 9,30 uur: Jeugdkapel,
Spr. Mej. A. H. Jansen.,

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, van Haarlem.

N.m. 7 uur: Jongerendienst.
Mej. Ds. C. Soutendijk, van H.lem.

Ned. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Mej.
J. E. C. Kunne.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

t
Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een langdurig
en geduldig gedragen lijden,

voorzien van de H.H. Sacra-
menten der Stervenden, onze
lieve Zuster, Schoonzuster en
Tante,

Karoline Holzer
% Wettige echtgenote

van Jacob Berkhout,

in de leeftijd vaa 47 jaren.

Uit aller naam:
Curagao:

K. Muller-Holzer.
S. Muller.

Amsterdam, 22 Maart 1955.
2de Oosterparkstraat 38hs.

f Só

lf%/.ït

1
f8. *>&

Tot onze diepe droefheid ge-
ven wij hierbij kennis, dat
onze kleine lieveling, in de
Flora-kliniek te Haarlem op
23 Maart geboren, ons spoe-
dig daarna door de dood
werd ontnomen.

A. Schroeder.
P. C. Schroeder-

Posthumus.

Zandvoort, 23 Maart 1955.
Hogeweg 50a.

Chr. Bouwbedrijfsbond
De afd. Zandvoort van de Neder].

Christ. Bouwbedrijfsbond hoopt op
30 Maart a.s. haar 5-jarig bestaan
te herdenken. Dit feit zal des
avonds in Zomerlust, in samenwer-
king met de Chr. Bestuurdersbond,
feestelijk herdacht worden.

HOOFDêr KIESPIJN
Mljnhardt Kieipijnpoeden. Dooi 50 cl.

Mtjnhardt Hoofdpijnpoedera. Dooi 50 et.

Alla.n ECHT met de naam MIJNHARDT

K.J.C. Noord
Donderdag 17 Maart hield K.J.C.

Noord haar derde avond om het
maandkampioenschap. Ie werd Ch.
Keur; 2e C. Leen; 3e W .Paap;
4e Jb. Koning.
H.H. leden, Vrijdag 8 April eier-

avond. Met het oog op het 5-jarig
bestaan zal deze avond een normaal
verloop hebben.

Voor vlijtige handen
in schoonmaakgetij: Hamaa-Gelcl

1%

.&0

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week als extra, reclame

250 gr. Pain Noisettes

75 ct

/>*»

Plastic anti-mot zakken

Plaats voor 8 kleerhangers

Diverse kleuren ƒ6,45

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

3, •ffl

SLIJTERIJ BROKMEIER
DE zaak voor al Uw dranken!

Haltestraat 50 Telef. 2002 é.M

AMERICAN f o)

STOPPAGE
Uw kleding ONZICHTBAAR
gestopt, spoedig weer gereed.

T.C v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Prima Advocaat
Per •/, fles ƒ3,80; per »/« fles ƒ2,05.

WIJNHANDEL

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532,

*--
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Vereniging „De Haltestraat"
Voor 't komende seizoen paraat, is de winkelier in d'Haltestraat!

Pallieter was twee da-

gen tevoren het haar
rats nevens het hoofd
afgesneden en nu klet-

terde en blonk de regen
erop lijk op eenen
steenen bol.

Felia: Timmermans.

Gai wilde er toch niet

zo oitzien. lak dieën

Pallieter? Alla, dan
seffers naer

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

HALTESTBAAT 14 - TELEFOON 2462

Verstae de?

VLAGGEN
in wol en katoen
in elke gewenste uitvoering, levert

T. C. van der Schelde
HALTESTRAAT 7.

P. SCHAAP
Kruidenierswaren - Commestibles

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

Horen en bezorgen
zonder prijsverhoging

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandei

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

Kastorvjeicnoppeu, Katjes, Seringen, Tulpen,

Hyacinthen, Narcissen, Blauwe Druifjes

en vele andere voorjaarsboden vindt U bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk'.

Enorme sortering vaste bloeiende planten.

Elke dag verse bloemen 1

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,

maar de eerste en het beste!

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

KORT's
IJZERHANDEL

M. VAN SEGGELEN TELEFOON 2735

lc '" Betere
schoonmaakartikelen

verlichten Uw werk.

Ruton Stofzuigers
in verschillende uitvoering.

DE BESTE BEUKENHOUTEN TRAPPEN
met platform en vallat.

Zeemleer
alleen eerste kwaliteit, zonder naad.

Ziet voor 't komende seizoen, onze
uitgebreide sortering

Tuingereedschap

Fleur Uw woning
/ w eens op!
u Wij brengen een aardige sortering

Jtieedjes, Vitrages, Brabants Bont, Val enz.

Glasgofdijnen met ingeweven randen
1.60 cm. hoog,, p.m. ƒ2,75 - ƒ2,59

Glasgordijnen met geschulpte rand p.m. ƒ2,55
Afgepaste Glasgordijnen 80/180 v.a. ƒ2,45
Marquisettes p. ..m. ƒ1,12 - 79 et.

Brabants Bont (fantasiepatroon) p.m. ƒ1,68
Gerimpeld keukenval met kant p.m. ƒ0,75

PRACHT COLLECTIE KANTEN KLEEDJES
EN ZEER VOORDELIG!

Verder hebben wij voor U: Huishoudkanten,
Gordijnkanten en Picots, Valenciennes kant en
katoenen Broderie kant, kanten voor kinder-
lakentjes en sloopjes, garnerings kanten enz.

DE WOLBAAI
Haltestraat 12a - Telef. 2099

5.*
Voor een

APARTE BRIL

Briilenspecialist
I OOMAN

Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5 TELEFOON 2174

Erkend leverancier voor alle ziekenfondsen.

33

Zie het op z'n best met
PHILIPS TELEVISIE"

Grote afslag
Diepvries groente

Fa. E. BOS & Zonen
Groente-, fruit- en aardappelhandel
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112

Weer ontvangen: de zeldzaam lek-
kere gezouten snijbonen, zacht als
"boter; met witte boontjes een ideale
combinatie. Verse groenten zijn
nog schaars en duur. Profiteer nu
van de grote afslag diepvriesgroente

o.b.:

groot pak spinazie van 108 nu 88 et.

kleiner pak spinazie van 87 nu 72 et.

groot pak andijvie van 97 nu 77 et.

kleiner pak andijvie van 78 nu 65 et.

Eet nu diepvries'.

In een wip klaar, o zo lekker
en. .goedkoop'. Groot blik wortelen
met erwt-en, slechts 69 et. Capu-
cijners, zeldzaam lekker, groot blik
slechts 90 et. Wij gaan nog steeds
door met onze schoongemaakte, ge-
wassen, dus panklare groente, zoals
winterwortelen, uien, rode kool,
groene kool, spruitjes, soepgroenten
enz., enz. Grote sortering sinaas-
appelen; alléén de betere merken

!

Nog steeds 10 Kg. aardappelen ƒ 1,35

a ^f\ Reken en oordeel,
/j's v E. BOS brengt voordeel.

Weer 't Heertje door

, CHEMISCH

^REINIGEN
van Uw kleding bij:

T.C.v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 1

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. speelde K. J. C.

Zandvoort zijn vierde ronde voor
het clubkampioenschap. De strijd

stond op hoog peil. No 1 werd Jan
de Niis; 2e prijs Andries Weber ;

3e prijs A. Poots. Heren, doet Uw
best voor de volgende maand.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Programma voor a.s. Zondag:
Hillegom-Zandv.m. 1 2,30 u.

Zandv.m. 2-A.D.O. '20 2 2,30 u.

Zandv.m. 3-V.S.V. 4 9,45 u.

D.I.O. 3-Zandv.m. 5 9,45 u.

Geel-wit 3-Zandv.m. 6 12 u.

Zandv.m. 7-Concordia 4 12 u.

Zandv.m. jun. a-Bl'daal a 9,45 u.

Haarlern-e-Zandv.m. jun.. b 12 u.

Zandv.m. jun. C-R.C.H. j 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:

IJmuiden 4-Zandv.m. 2 4 u.

S.V.J. 4-Zandv.m. 3 3u.
HF.C. a-Zandv.m. adsp. a 3,30 u.

H.F.C. d-Zandv.m. adsp. b 3,30 u.

Zandv.m. adsp. c-R.C.H. j 3u.

Vergadering Z.H.V.
De Zandvoortse Handelsvereni-

ging komt op Dinsdag 29 Maart in

hotel Keur in vergadering bijeen.
Als voornaamste punt vermeldt- de
agenda een toelichting op de toe-
komstplannen inzake de Kerkstraat
en het Boulevard-centrum, door de
heer M. Weber, met vertoning van
schetsen en tekeningen.

Wat voor feest of partij? ,

Alles VERHUREN wij! / .

^
Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2184

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

De officiële

Heropening
onzer zaak zal plaats hebben op

DONDERDAG 31 Maart

Ter gelegenheid hiervan geven wij

bij aankoop van f 2,50
WinKeiWaar (uitgez. koffie, thee en suiker)

150 gr. Verkade biscuits

in speciale verpakking CcfQGcUJa

Deze aanbieding geldt

Donderdag 31 Maart, Vrijdag 1 en
Zaterdag 2 April.

In onze gemoderniseerde zaak is thans óók keuze uit een

grote verscheidenheid MERK-ARTIKELEN, w.o. Droste,

Ringers, Verkade, Baronie, v. Dungen, Driessen, v. Houten,

Rademakers, Union enz.

Voor verjaardagen en partijtjes een

leuke sortering kinderartikelen.

Vanaf heden gaat de verkoop weer op normale wijze door.

In elk seizoen:
Chocolade van Groen!
Haltestraat 18 Telefoon 3403

'_/". ~

-JL. Voor inrichting of modernisering van Uw^ interieur geven wij U gaarne deskundig advies.

JL Komt U eens kijken naar onze nieuwe collectie* HANDGEWEVEN ROK-COUPONS.

SB

Eerste Zandvoortse Kunstnijverheidshuis

VÖNANDA Mi

HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

Voor het a.s.

TENNIS-
SEIZOEN

Fa. J. van Duivenboden
Haltestraat 45 Telefoon 2827

3 April: Holland -België

ƒ1840,—
Beeld 53 cm.

ƒ1395,—
Beeld 53 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen
O.a. roterende bediening geschiedt geheel electrisch bij het T.V.toestel

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA

Ruime sortering in:

yïtrage p. meter
fgepaste gordijnen

eedjes

Socky wol
,n, ijzersterk.

SS

Telefoon 2065 Haltestraat 57
Betaling óók in overleg

Zandvoort

Drommel besloot zijn zaak
uit te breiden,

Hij wilde zijn klanten nóg meer
service bereiden.

In zijn nu prachtige toinket, - met
trots mag 't gezegd:

Komt 2<jm grote sortering nu nóg
méér tot haar recht!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TËLEF. 2151

FAmim-Bmmim^^
-JTENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

u F. M. VAN DEURSEN
? fè

SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

Kampioen

Bedrizo
fantasie

Dames ondergoed
Heerlijk om te dragen.

Drie maal zo sterk.

Zo elastisch en mooil

De grootste sortering in

Baddoeken v.a. f 0,98

Notten, Haltestr. 59



M\\\\fflffl\\ffl\ffl\\\^

SNEEBOER'S
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MODERN
MANTELCOSTUUM'.
ZUIVER WOLLEN KAMGAREMj

^ ÏROPICAL. GEHEEL OP HAAR-j

. DOEK VERWERKT.

,1KLEERMASERSWERK

REGENMANTEL

VtOT H O D E l' |
ONS SUCCES VOOR 1955

,

POPL1N GEHEEL DUBBEL*?

met hoedjo

ANEGANG 34
\ h«k Sch.gtti.l.lfMi • HAARLEM - TEL 117 30

KINKERSTRAAT 288 - amsiemwi

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of i, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 c*. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

/ff£Wff£fiS*

Aangeboden: Kleine BUN-
GALOW. Huis ter Heide.
Gevraagd: Huis of flat te
Zandvoort. Br. Grotenhuis,
Amersfoortseweg, Huis ter
Heide. Telef. K 3404-3297.

STALLING GEZOCHT v.

kleine auto (Volkswagen).
Br. no. 43-1 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES"
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Gevraagd: HUISNAAI- ,--

STER, ook genegen, te ver-
stellen. Mevrouw Klein,
Fr. Zwaansti-aat 32.

"'Laat Uw AAN GIFT-E?
BILJET Inkomsten Be-
lasting 1954 deskundig ver-
zorgen. Inlichtingen: Bur.

.-van dit blad.

NET MEISJE voor hele of-
halve dagen gevraagd of
WERKSTER enkele dagen
per week. Mevr. Balledux,

. Haltestraat 27.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

GEVRAAGD: Nette hulp
3 ocht. per week, 1 Mei of
eerder. Mevrouw Hobé,
Thorbeckestraat 20.

GEVRAAGD: WERKSTER""
2 x in de week. Mevrouw
Klein, Fr. Zwaanstraat 32.

Gevraagd: NET MEISJE
voor winkel on huishou-
ding. Prettige werkkring.
Banketbakkerij Koelemij,
Haltestraat 33. Tevens ge-
vraagd LEERLING voor
de banketbakkerij.

Gevr.: nette WERKSTER.
Aarun. na uur, Maris-
straat 43.

HUIS te koop gevraagd ;

moot binnen 1 of 2 jaar
leeg te aanvaarden zijn.

(geen nieuwbouw.) Br. no.
43-2 bur. van dit blad.

Net WINKELMEISJE GE-
VRAAGD. Slagerij Burger
Haltestraat 3.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Albes-f

betekent kopen
eijn: 3-voudig voordeel!

i. >

- HL ro

i, X fr

.;.... j
9 8'i-

& 'T

'/

*&%#r -" * 4'ii'> <#

I||ö1fpp*%;flpr!]ze!j winstaandeel

De winbelbel weet van geen op-

houden bij Albert Heijn. Elke dag
kondigt hij nieuwe klanten aan

:

Huisvrouwen - zoals U - die graag
voor lagere prijzen dan overal el-

ders de beste kwaliteit ontvangen.
En die bovendien nu nog een flink

extra voordeel in de wacht slepen.

Dank zij een vrijwillig spaar-

systeem kan elke -vaste of nieuwe
klant thans obligatiehouder bij

Albert Heijn worden en aldus

rente kweken en . .

.

mee-deien En de winst.

Bij Albert Heijn dus geen korting

die U toch zelf betaalt, maai
nu liefst DRIE voordelen, die

wérkelijk tellen ï

69

74

98

79

77

45

36

Abrikozen 100 gram 27

Tutti FrUtti 10O gtam 32

59

49

Spinazie groot buk

Doperwten
groot blik vanaf

Sperciebonen
half blik 57 groot blik

Snijbonen haif wik
voldoende voor 3 personen

Capucijners
500 gram

Hele Siam Rijst
droogkokend 500 gram

Calif. Pruimen
250 gram

Spirala's 250 gram

Toiletzeep
doos O stukken

Huishoudzeep
zwaar dubbel stuk 17

Opgepast! in anonieme advertenties -wordt voor da AH
obligatie-apaarzegels 11 et. geboden. Berekend naar de t*
verwachten opbrengst (rente en wlnstaandeel) is da
eigenlijke waard» eenter veel hoger. Men zö dua op ztJn

>*. hoede. Gun geen vreemde het gewin van Uw spaarzin.

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper

essjes gevraagd
aan de WASSERIJ HOLLANDIA, %• H?

Pakveldste-aat - Zandvoort.

Moderne Inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen
Diploma A.N.O.V. '. -

keur"der allermooiste VOOrjaarSmodellen!

Italiaanse muiltjes "7 90
'n Kleurenweelde, v.a.

Brossois Schoenhandel

L.EN:
Fongers, Hudge, iSl

STOFZUIGERS: __

Excelsior, Ruton, Hoover, Hollariü"
Elcctro.

WASMACHINES: . ,, ,, >
Bico, Clean, Hoover. A,

RADIO's: Philips en Blaupunlct. J 1

VERLICHTINGSARTIKELEÏr,, ena T
Ook betalings spreiding. •/

Henk Schuilenburg J
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2Q74 T

:? n Slagerij Henk van Eidik
"^ ~ Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

/ Kwaliteit is het succes van onze reclame!

Dit week-end bieden wij U:
500 gr. Lende- ons bekende soeppakket : ïoo gr.

Entrecóte f 2 25 gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.
' VOOR DE BOTERHAM:

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,— 100 gr. HAM en /7E a*
500 gr. Mooie vaste KALFSLAPPEN ƒ1,75

10°» SAKS- SMEERWORST <, / O V- 1.

KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1— 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75
200» Heerlijke Saks. Leverw.50 et.

enn n ». r\ i < i z.c 150 gr. Kinnebakham 50 et.500 gr. Prachtige Osselappen 11,65 150 gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 et.

500 gr. RIBLAPPEN ƒ2,10 150 gr Gebr. Gehakt 55 et.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 25 t.tn. Maandag 28 Maart 8 uur

Een fonkelend feest van dwaasheid en
vrolijkheid! - DANNY KAYE en MAI
ZETTERLING in de dolkomische Techni-
colorfilm:

/y.)feAfkioppen
(KNOCK ON WOOD). De vrolijkste comedie

van het jaar! Komt, lacht en overtuigt U!
Toegang alle leeftijden.

Dinsdag 29 en Woensdag 30 Maart 8 uur

ELEANORA ROSSI DRAGO - AMEDEO
NAZZARI en MARCELLO MASTRO-
IANNI

Sensualita
Tomeloze liefde van een vrouw, die tot

elk offer bereid was. Tomeloos begeren
van 'n vrouw, die geen remmen meer
kende . Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 27 Maart 2.30 uur

MARTIN en LEWIS
de twee kostelijke dwazen van Amerika in

Pechvogel & C°.
Hij kon alles, doch bracht nergens iets

van terecht. Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 31 MAART en VRIJDAG 1 April
gereserveerd v.d. toneelver. „Op hoop v. zegen".

Aangifte leerlingen

Openbare scholen
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat gedurende de week van
28 Maart t.m. 2 April a.s. gelegenheid wordt
gegeven tot aangifte van leerlingen, die met
ingang van de cursus 1955/1956 de Hannie
Schaftschool,, de Karel Doormanschool of de
Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.

De kinderen moeten vóór 1 October 1955 de
leeftijd van zes jaren bereiken of bereikt hebben.

De aangifte kan naar verkiezing geschieden ter

gemeentesecretarie, of bij de betrokken hoofden
der scholen.

Ter gemeentesecretarie dagelijks van 9-12.30

uur (ingang Haltestraat).

Bij de hoofden der scholen uitsluitend op DINS-
DAG 29 MAART a.s., zoals hieronder nader
aangegeven, en wel voor wat betreft:

de Hannie Schaftschool, in het schoolgebouw
van 7-9 uur 's avonds;

^e Karel Doormanschool, in het schoolgebouw
•'an 7-9.30 uur 's avonds;

. Dr. Albert Plesmanschool, in het school-
gebouw van 7-9.30 uur 's avonds.

TROUWBOEKJE MEDE TE BRENGEN.

GEMEENTE GAS- EN WATERBEDRIJF

Eerste verordening
tot wijziging uara de verordening regelende
de voorwaarden voor de levering van
gas en water door de gemeentebedrijven,
van Zandvoort.

ARTIKEL 1. Art. 17 komt te luiden als volgt:

Wanbetaling
1. Wanneer een kwitantie tweemaal is aange-

boden zonder dat betaling is gevolgd, kan de
verbruiker binnen een door de Directie te
bepalen termijn alsnog het verschuldigde
bedrag voldoen.
-Hij wordt hiervan vanwege de directie in
kennis gesteld.

2. Het bedrag van het verschuldigde wordt na
het uitreiken van bedoelde kennisgeving met
ƒ0,25 verhoogd voor administratiekosten.

3. Mocht binnen de tijd, in deze kennisgeving
aangegeven, géén betaling zijn gevolgd, dan
is de directie bevoegd, de toevoer van gas
en water af te sluiten.
Alvorens hiertoe wordt overgegaan, wordt
de verbruiker in de gelegenheid gesteld, als-
nog het verschuldigde te voldoen in welk
geval de incassokosten met ƒ0,75 verhoogd
worden.

4. De aansluiting wordt wederom hersteld, na-
dat het verschuldigde is voldaan, verhoogd
met een bedrag van ƒ3,— voor de door de
gemeentebedrijven gemaakte afsluitings-
kosten.

ARTIKEL 2. Deze verordening treedt in werking
op 1 April 1955.

Zandvoort's erkende
Bromfiefshandel

is

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.; SIMPLEX.

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

WASSENAAR
Haarlems Beddenspecialist

Vrijdag 1 April 10 uur
opening Kerkplein 8

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

pok uw adres a»z>
Esrste Zandv. Aardappelhandal

ADfM Prinaesaaweg 15 L.BUL. Talaf. 2066 V

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van HIJWIELEIf,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

£s£>SMEDESTRAAT 19

Begrafenisonderneming

A. KUIIT
SWALUESTR>J5< TEL. 2198

Verzorgt in-'éri bulten Zand-
voort reeds jarenlang vele
begrafenissen. - Vraagt eerst
eens inlichtingen alvorens US zich elders verbindt.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2013

is,-"-

\ r

2. iT>

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortsslaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

t>."

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

A'-fü

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijifdn en gedistilleerd !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Kelder
Er is iemand in ons dorp, die zijn
naam eer aandoet. Die man is de
heer W. Kelder, de architect uit
Bussum, die óók in deze week weer
véél van zich doet spreken. Een
kelder is in vele gevallen het meest
vergeten deel uan het gebouw, al-
thans het deel, dat het minst op-
valt en zo is het óók met deze heer
Kelder, die rustig en onopvallend
zijn weg gaat, maar intussen, even-
als de kelder voor het huis zéér
belangrijk is, dit óók is voor Zand-
voort. We hebben in de na-oorlogse
jaren al héél wat mensen ontmoet
en van mensen horen spreken, die
grote plannen met Zandvoort had-
den. We behoeven geen nameu te
noemen, maar de meeste daarvan
werden niet gerealiseerd. Hoe ge-
heel anders is het met deze heer
Kelder. Hij was het, die met het
plan kwam voor de bouw van de
flats aan het Favaugeplein, hij
maakte zijn plan tot werkelijkheid.
Hij opperde het denkbeeld, de En-
gelbertsstraat aan de Westzijde te
bebouwen, óók dat plan werd ver-
wezenlijkt. De heer Kelder bouwde
daarna het café-restaurant „De
Rotonde", toen de winkelgalerij
tegenover hotel Bouwes, verwezen-
lijkt thans zijn plannen aan de
Zuidzijde van de kop uan. de Kerk-
straat en tegenover Esplanade, ter-
wijl hij reeds weer met ver gevor-
derde plannen rondloopt voor de
bouw «an- een belangrijk object in
de nabijheid van de Noordboule-
vard. Aan de heer Kelder heeft
Zandvoort uitzonderlijk véél te
danken en wij dachten aan deze
weinig genoemde en toch voor
Zandvoort zo belangrijke figuur,
toen wij deze week de opening van
diverse winkelpanden in de nieuwe
winkelgalerij medemaakten. Want
uit de talrijke sollicitanten daar-
voor heeft tenslotte de heer Kelder
de keuze bepaald en hij heeft het
gedaan met een verbluffende wer-
kelijkheidszin voor hetgeen een
naar modernisering strevende bad-
plaats behoeft.
Wij feliciteren de heer Kelder met
deze uitstekende keuze en met hem
het aannemersbedrijf uan de firma
G. W. Pijpers uit Bussum dat —
dank zij een eminente samenwer-
king met het personeel — in record-
tempo bouwwerken uit de grond
tueet te stampen en hopen van
harte, dat deze in alle bescheiden-
heid werkende figuur nog vele nu
nog troosteloze zandvlakten in ons
dorp met zijn bouwwerken mag
vullen.

Het wss weer knots

Ja dat was het, in alle opzichten
„knots", die daverende overwinning
van onze geel-blauwen j.l. Zondag
op Hülegom. Het drijfzand, waarop
ze vóórdien nog stonden wat betreft
een definitieve eerste plaats is nu
weer van een véél hechtere onder-
grond en Zandvoortmeeuwen begint
nu in dit opzicht vaste grond onder
de voeten te krijgen. Het wordt
spannend in de kopgroep, héél
spannend. Want we zijn er nog niet
en er kan — om met de pessimisten
te spreken — nog van alles gebeu-
ren. Inderdaad, dat is zo, maar wij
houden het voorlopig met nog
slechts 5 wedstrijden uoor de boeg
en nog vele kwade partijen voor de
onder Zandvoortmeeuwen volgende
clubs, op een definitieve eerste
plaats voor onze geel-blauwen.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
,,'lc Deugde niet voor de

televisie, 'k was te haerlg!"

Zandvoorts toekomstplannen
In een laatste ledenvergadering

in dit seizoen, welke Dinsdagavond
in hotel Keur plaats had, heeft de
voorzitter van de Zandvoortse
handelsvereniging, de heer M. We-
ber, op interessante wijze verschil-
lende plannen, Zandvoorts toekomst
betreffende, toegelicht aan de hand
van schetsen en tekeningen, welke
hem voor dit doel door Zandvoorts
burgemeester en wethouder W. v.d.
Werff waren afgestaan. Doel ervan
was, de Zandvoortse winkelstand in
haar geheel dichter met deze plan-
nen in aanraking te brengen en de
grote betekenis ervan voor de be-
staande winkelstand uiteen te zet-
ten.

De heer Weber deed dit op
enthousiaste en bewonderenswaar-
dige wijze, waarbij hij een open
oog toonde voor alle mogelijkheden,
die aan een verwezenlijking van
deze plannen onverbrekelijk zijn

gekoppeld.

Spreker begon, met mede te
delen, dat eind April de jaarlijkse
grote feestavond van de Handels-
vereniging het winterseizoen zal
besluiten, waarbij de heer Weber
de hoop uitsprak, dat het komende
seizoen voor alle Zandvoortse be-
drijven een voorspoedig en zonnig
seizoen zou mogen zijn. Wat de
voorbereidingen ervoor betreft
meende hij een optimistisch geluid
te mogen laten horen. De evene-
menten in het komende seizoen
zijn zéér vele„ o.a. een enorm druk
bezet circuit-programma, de sterrit,

die de bond zonder naam dit jaar
op 12 Juni weer naar Zandvoort zal
organiseren, de ronde van Neder-
land op 23 April, waarvan de
eerste etappe in Zandvoort eindigt
en vele andere seizoen-gebeurte-
nissen. Bovendien mag een zéér
druk buitenlands bezoek worden
verwacht. • -

Vervolgens stelde spreker vast,
dat uit het talmen van de minister
met het nemen van een definitieve
beslissing over de vervanging van
de tram door de bus, wel duidelijk
blijkt, dat de ingediende requesten
van de middenstanders en forensen
niet zonder effect zijn gebleven.
Er mag zelfs thans wel een kleine
hoop worden gekoesterd, dat de
tram eerst dèn zal verdwijnen,
wanneer de tunnel bij Aerdenhout
gereed zal zijn gekomen, iets, waar-
op herhaaldelijk bij de minister is

aangedrongen en voor Zandvoort
een oplossing, die het meest wen-
selijk moet worden geacht.

Spreker zet dan de plannen voor
het oude dorpscentrum, zoals die
door de burgemeester enige tijd

geleden als idee werden ontvouwd
in een bijeenkomst met de in dit
centrum wonende neringdoenden,
aan de hand van de toen getoonde
schetsen en tekeningen uiteen.
Spreker wees er o.m. op, dat de

Haltestraat nu reeds steeds meer
een verjongde en vernieuwde straat
wordt met een geheel ander karak-
ter dan dat in vóór-oorlogse
jaren het geval was, dank zij de
activiteit van de aldaar wonende
winkeliers. Ditzelfde zal volgens
hem óók gaan gebeuren met de
Kerkstraat, misschien wel niet, om-
dat men het zo gaarne wil, doch in
elk geval uit noodzaak, omdat het
de drang des tijds is, de algemene
drang naar een vernieuwd en ver-
jongd Zandvoort, waarvan de ont-
wikkeling niet is tegen te houden.
Met klem wekt spreker ziin toe-
hoorders op, hiermede rekening te
houden, omdat goed besturen be-
staat in vooruitzien. Spreker zag als
eerste mogelijkheid, in elk geval de
gedachte afsluiting aan boven- en
benedenzijde van Zandvoorts oudste
winkelstraat, n.1. het torentje met
het open carillion beneden en de
spuitende fontein aan de kop,
waardoor reeds een grote beziens-
waardigheid zou ontstaan, want het
is de plicht van de neringdoenden
in dit oude dorpscentrum er
voor te zorgen, dat de Kerk-
straat niet wordt de Keizer-
straat in Scheveningen. Hier kan
het voor dit oude dorpscentrum
misschien wel binnen niet te lange
tijd een kwestie worden van „zijn"
of „niet zijn", hetgeen men wel héél
goed voor ogen dient te houden.

Een grote verrassing was het
vervolgens voor de aanwezigen, dat
de heer Weber ervoor gezorgd
had dat, — dank zij de goede
zorgen van het technisch bureau
Feenstra, allen in staat werden ge-
steld de televisie-uitzending uit
hotel Bouwes te kunnen volgen,
hetgeen op hoge prijs werd gesteld.
Daarna volgde een uiteenzetting

over de plannen ten aanzien van
het Boulevardcentrum, aan de
hand van door wethouder Van der
Werff meegebrachte schetsen van
centrum en pier. De heer Weber
verklaarde, dat nu voor de ver-
wezenlijkina van deze plannen

reeds een stichting werd gevormd,
men alween een stap dichter bij de
realisering ervan gekomen is. Spr.
zette de bedoeling van het plan op
duidelijke wijze uiteen en wees erop
dat economen zullen moeten
uitmaken of het rendabel kan wor-
den gemaakt, waarop hij persoon-
lijk goede hoop had, mits Zand-
voort ervoor zorgt, dat men voor
dit geheel nieuwe centrum ook
geheel nieuwe bezoekers aantrekt,
iets waarmede men gelukkig nu al
begonnen is. Men zal zich niet
blind moeten staren op de groot-
heid en grootsheid van dit plan,
want in verhouding waren de plan-
nen voor het stichten van een Kur-
haus, een passage e.d. eertijds véél
groter en grootser dan dit zo gigan-
tisch lijkende object en tóch wer-
den óók die vroegere plannen,
waarvan de verwezenlijking slechts
door weinigen voor mogelijk werd
gehouden, gerealiseerd. Oók hier
zal Zandvoort moeten vooruitzien
en reeds nu mag men dit Boule-
vard-centrum niet los zien \tan
andere objecten, die al weer in
voorbereiding zijn aan Zandvoorts
Noordboulevard, waar eertijds een
enorme bron van inkomsten lag en
die nu nog steeds een kale zand-
woestijn is. Het flatcomplex van
Smit's bouwbedrijf zal aan de
Noordzijde verrijzen en plannen,
waarover nog weinig kan en mag
worden medegedeeld, doch die spr.
zou willen samenvatten in het ene
woord „Kuur-centrum", worden
bestudeerd en zullen bij verwezen-
lijking enorme mogelijkheden
scheppen óók ten aanzien van het
Boulevard-centrum.
Daarom moet speciaal Zand-

voorts winkelstand op de hoogte

zijn en blijven van de vorderingen
van Zandvoorts toekomstplannen
en daarvoor te zorgen zal de Han-
delsvereniging zich in de toekomst
tot haar meest belangrijke taak
rekenen, omdat het in het geheel
niet denkbeeldig moet worden ge-
acht, dat wellicht reeds in Januari
1956 men zich vóór zéér belang-
rijke beslissingen zal zien geplaatst.

De vergadering werd tenslotte
beëindigd na een zéér geanimeerd
debat, waarbij vele meningen naar
voren kwamen. K.

Heden
geopend:

PATISSERIE

TEAROOM

THORBECKESTRAAT S

tegenover Hotel Bouwes
TELEFOON 3390

Met onze uitgebreide en
exclusieve sortering koek,

banket en chocolade hopen
wij Uw aller vertrouwen
te kunnen winnen.

Opmerkelijk debuut
toneelvereniging „Sandevoerde"

Het kan niet worden ontkend, dat
het debuut van de nieuwe toneel-
vereniging „Sandevoerde", welke
onlangs in Zandvoort werd opge-
richt, in vele kringen met belang-
stelling werd tegemoet gezien. Met
zijn in Zandvoort reeds vijf ama-
teur-toneelverenigingen, alle reeds
geruime tijd bestaande, moest het
voor een jonge vereniging wel héél
moeilijk worden geacht, zich een
plaats in deze rij te veroveren, nog
afgezien van de vraag, of aan een
zesde vereniging op toneelgebied
behoefte was. „Sandevoerde" heeft
dit gewaagde spel, met als inzet
een absoluut onmogelijk worden bij
het niet slagen van het eerste op-
treden, gespeeld en met een gran-
dioos succes, want zelden zagen wij
een betere uitvoering van toneel-
amateurs dan Zaterdagavond in
gebouw „Zomerlust".

De zaal was tot de laatste plaats
bezet, toen het raadslid de heer M.
Weber de jonge vereniging aan het
publiek voorstelde en in het bij-
zonder de gemeentesecretaris, de
heer W. M. B. Bosman, en de beide
wethouders, de heren A. Kerkman
en W.van der Werff met hun dames
verwelkomde. Spreker merkte op,
dat de nieuwe vereniging vele be-
kende namen op toneelgebied op het
programma vermeldde, evenals de
in Zandvoort bekende regisseur, de
heer Jos. Dröse, hetgeen vertrou-
wen wekte voor de komende opvoe-
ring. Na gewezen te hebben op het
sympathieke van de verenigings-
naam, deelde spreker mede, dat het
in de bedoeling van „Sandevoerde"
ligt, zoveel mogelijk de voorstel-
lingen te geven op Zaterdagavond,
steeds zonder verlotingen en altijd

gevolgd door een bal. Steeds zal

men gaarne bereid blijven, om. met
alle andere toneelverenigingen
nauw samen te werken.
Dat regisseur Jos. Dröse het had

aangedurfd, als openingsvoorstelling
„Huis zonder vensters" van Richard
Reich aan te bieden, deed reeds
vermoeden, dat hij over gerouti-
neerde krachten moest beschikken
en dit bleek ook inderdaad het geval
te zijn, want de meesten van het
ensemble zagen wij reeds met suc-
ces eerder in Zandvoort op de
planken, terwijl anderen elders
hun sporen op dit gebied bleken te

hebben verdiend.
Zo Icon het deze avond gebeuren,

dat dit zonloze, sombere stuk van
misdaad en intrige een vorm en
gestalte kreeg, die bepaald huive-
ringwekkende hoogtepunten had en
het publiek doorlopend in grote
spanning hield. Geen ogenblik van
verslapping trad op, geen der mede-
spelenden toonde ook maar een
moment van inzinking en het ge-
vaar van zichzelf overspelen was
werkelijk af en toe zeker niet denk-
beeldig. In een prachtig tempo

voerde men het sinistere drama
naar de verlossende ontknoping.
In de eerste plaats door de

prachtige creatie van Anneke van
Poelgeest als de zo fel belaagde
Liesbeth en P. Mudde in een ont-
roerende weergave van de blinde
zoon Arthur. Doch óók de anderen
dienen eigenlijk in één adem met
hen te worden genoemd. J. Ramke-
ma als de gewetenloze Dr. Eddie de
Maar, Ina Doornekamp als Anna
zijn vrouw, die prachtig spel gaf in
haar angst en vertwijfeling, Mevr.
C. van Poelgeest-Schaap als de
achterdochtige, harteloze Slella de
Maar, een tot in de finesses uitge-
speelde en prachtig volgehouden rol,

Mevr. A. Ofeigsen-Takes als de
rustige ambtenares van de reclas-
sering en M. Langereis als de
sympathieke Karel Heyster. Het
was tezamen een ensemble, dat op
bijna volmaakte wijze op elkaar
bleek te zijn ingespeeld, een en-
semble, dat zien en luisteren tot

een voortdurend genot maakte. Dat
het publiek, toen het stuk lag, zó
enthousiast was met het applaus,
dat daaraan bijna geen einde leek

te komen, behoefde dan ook geen
verwondering te wekken,
Met één slag heeft „Sandevoerde"

zich een grote plaats tussen de be-
slaande verenigingen weten te ver-
overen en men zal onder de be-
kwame leiding van regisseur Dröse,
die deze avond met dit toneelspel
alles bracht, .wat ermede te bren-
gen viel, van deze vereniging in. de
toekomst ongetwijfeld nog héél
knappe dingen zien.

De muziek van Chopin werd door
Mevr. F. C. Barens-Peters achter
de coulissen op uitnemende wijze
verzorgd, terwijl de heer B.
Waterdrinker met zijn suggestieve
decors eveneens véél bijdroeg tot

het welslagen, evenals de techni-
sche verzorging van licht- en gc-
luids-effecten door de fa. Penaat.
Onder grote bijval huldigde de

heer M. Weber na afloop hol en-
semble met bloemen en geschen-
ken, waarna een gezellig bal met
uitstekende dansmuziek van „The
Hodlars" een opmerkelijk en
merkwaardig debuut van deze jonge
toneelvereniging besloot, een de-
buut, waarop men nog lang met
grote voldoening zal terugzien. K.

Televisie Holland-België
Voor leden van de supportersver-

eniging „Geel-blauw" bestaat a.s.

Zondagmiddag gelegenheid, de voet-
balwedstrijd „Holland-België" in
hotel Keur te volgen op het tele-
visiescherm. Dit is mogelijk gewor-
den door de welwillende medewer-
king van de vooi-zitter, de heer M.
Weber en de heer C. Keur, in sa-
menwerking met het technisch bu-
reau Peenstra.

Zandvoort in de aether

Twee dagen hebben televisie-
technici in hotel Bouwes nodig ge-
had, om de grootse televisie-
uitzending voor te bereiden, die
Dinsdagavond vanuit het hotel
plaats had. Twee dagen voor één
uur uitzending, waaraan nog een
langdurige generale repetitie voor-
afging, maar het resultaat was er
dan ook naar. Millioenen kijkers,
van Hamburg tot Genève, zijn in
dat uur met Zandvoort geconfron-
teerd geweest, millioenen kijkers
hebben via het televisie-scherm
kennis gemaakt met Hollands meest
moderne hotel aan de Noordzee-
kust, het is een propaganda-stunt
geworden, waarvan de draagwijdte
moeilijk valt te overzien, doch voor
Zandvoort van het allergrootste be-
lang. In het kader van de Euro-
visie toonde de A.V.R.O. televisie
tot welke prestaties de Nederlandse
confectie-industfie in staat is. Een
elftal mannequins bracht de
nieuwste snufjes op het uitgebreide
modegebied in mantels, japonnen en
avondtoiletten en het was alles van
een overweldigende schoonheid.
Nederlandse artisten wisselden de
aantrekkelijke show af, die van
bijzonder aanpassende muziek werd
voorzien door het subliem spelend
orkest van Willy Langestraat.
We zullen ons niet verdiepen in

de vele moeilijkheden die deze
televisie-show heeft opgeleverd,
alvorens zij een feit werd. Zij werd
een feit en dat was voor Zandvoort
het belangrijkste, waarvoor een
extra woord van dank aan de direc-
tie von hotel Bouwes zeer zeker
past, want deze televisie-uitzen-
ding, — het zij nogmaals gezegd, —
was voor onze badplaats van uit-
zonderlijk grote betekenis.
Jacoba van Beieren — er o.i. wat

met de haren bijgesleept — want
het verband is ons absoluut ont-
gaan, die het feest opluisterde en
zelfs per helicoptère arriveerde,was
tenslotte een nog leuke bijkomende
gebeurtenis. Het hèl-verlichte plein
met de dalende helicoptère, bood in
de donkere avonduren wel een uit-
zonderlijk fraai en groots schouw-
spel. En hoewel deze helicoptère
om zes uur reeds op het Caravan-
terrein was gedaald, deed dat aan
de echtheid van het gebeuren niets
af. Belangrijker vonden wij dat de
ranke, sierlijke en gloednieuwe
vogel Woensdagmorgen van de Ro-
tonde af weer vertrok. Dat belooft
wat voor de toekomst! Al met al
hebben wij van deze prachtig ge-
slaagde en voornaam opgezette pro-
paganda voor Zandvoort een grote
en grootse indruk meegenomen. Dit
immers is de reclame, die wij
voor de badplaats nodig hebben.

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Doopjurk met muts,
iets moois f 16,25

„De Wolbaal"
Haitestraat 12a - Telef. 2099

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Maart berijdbaar
3 —,49 8,00 13,15 20,00 5,00-11,00
4 1,46 9,00 14,06 21,00 6,00-12,00
5 2,30 9,30 14,47 22,00 6,30-12,30
6 3,07 10,00 15,23 22,30 7,00-13,30
7 3,42 10,30 15,57 23,00 7,30-14,00
8 4,17 11,30 16,31 23,30 8,30-14,30
9 4,49 12,00 17,04 24,00 9,00-15,00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

OPROEP
Het zal inmiddels aan een
ieder bekend zijn, dat de
Stichting 1940-45 haar laat-

ste geldinzameling zal hou-
den tussen 25 April en. 5 Mei
a.s. Na deze laatste inzame-
ling hoopt men voldoende
gelden by elkaar te hebben
om zolang dit nodig is inva-
lide verzetstrijders uit de
bezettingstijd of de nabe-
staanden van hen, die hun
leven gaven voor onze vrij-
heid, financieel te steunen.
Het behoeft geen betoog, dat
het laatste beroep op de
offergezindheid van het Ne-
derlandse volk, allerwegen
weerklank zal vinden. En ook
voor Zandvoort moet het een
grote eer zijn een goed figuur
te slaan. Om dn te bereiken,
is het noodzakelijk de hulp in
te roepen van dames en heren
die van goede wille zijn en
hun bereidheid tonen door
persoonlijk aan deze inzame-
lingsactie mee te doen. Ten-
einde deze laatste actie van
de Stichting 1940-1945 goed
voor te bereiden m samen-
werking met zoveel mogelijk
groeperingen uit de Zand-
voortse bevolking, wordt een,
beroep gedaan op een ieder,
die bereid is voor dit prach-
tige doel de handen uit de
mouwen te steken, om Vrij-
dag 1 April a.s. des avonds S
uur aanwezig te zijn in „Zo-
merlust", Kosterstraat 5.

Stichting 1940-1945
Afdeling Zandvoort.

Voorzitter: G. Tates.

Secretaresse:
Puck de Reus-Strubelt.

Eierzoelcwedstrijd

Evenals vorige jaren zal ook dit
jaar weer een eierzoekwedstrijd
plaats vinden op het strand vóór de
Rotonde, georganiseerd door Zand-
voorts Nieuwsblad, in samenwer-
king met de fa. Hamers en de fa.
Nooy. Wen komen hierop in onze
volgende editie nog nader terug. Wij
raden echter de jeugd aan ,te letten
op de raambiljetten, die volgende
week worden opgehangen.
Het ligt in de bedoeling, dat voor

elk gevonden ei een surprise zal
kunnen worden gehaald uit een
grabbelton, die vele mooie prijzen
zal bevatten.

Hotel Bouwes
opent zomer-seizoen
Hoewel de gehele winter op be-

scheiden schaal geopend te zijn
geweest, zal hotel Bouwes Vrijdag
1 April officieel seizoen '55 openen.
Op deze datum zal het seizoen-

personeel in dienst worden gesteld
en de seizoen-avondprogramma's
worden -hervat met orkest en caba-
ret. Voor de maand April werd het
orkest Tom Boot geëngageerd.
De directie zal de opening van

dit seizoen inzetten met Vrijdag-
avond een aantal autoriteiten uit
Zandvoort, w.o. raadsleden en hoof-
den van takken van dienst met hun
dames uit te nodigen voor bijwo-
ning van de openings-avond.
Van harte wensen wij directie en

personeel een zonnig en geslaagd
seizoen 1955!

BURGERLIJKE STAND
25-31 Maart 1955.

Geboren: Rosa Maria, dochtervan
H. J. Bluijs en A. M. M. Grol; Ger-
rit Leo, zoon van H. D. Siitsma en
M. Hoogvliet; Louise Hendrika Ri-
chardine, dochter van L. H. R. Da-
vies en N. L.. binti Ladian; Johan-
nes Cornelis Maria, zoon van J. N.
Bijman en C. Vis.

Ondertrouwd: G. H. van der Eij-
ken en A. Koper; J. Hoogendiik en
L. Zijlstra.

Getrouwd: D. van den Nulft en C.
Kappelhof; D. Stolwijk en A. J. M.
ter Wolbeek.
Overleden: D. Visser, oud 78 jr.,

cchtg.e. van A. Snellens.

Schoolvoetbal-tournooi

Het programma voor de school-
voetbalwedstrijden luidt als volgt:

9 April:
A. Mariaschool-H.Schaftschool 9 u.

B. Karel Doormanschool-
Dr. A. Plesmanschool 10.30 u.

12 April:
C. Wilhelminaschool-winnaar A 9 u.

14 April:
Finale: Winnaar C-Winnaar B 9u.
De wedstrijden worden gespeeld

op het terrein van Z.V.V. „Zand-
voortmeeuwen".

n enkele nacht Uw teinc

stralend mooi. Koop
ndaag nog een

tube. / }.7i

Voor lit nacht :

do groene tube

Voor dt dag

:

do blauwe tube

Alltin rtrtrjglitar it/
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PARFUMERIE HILDERING
Kerkstraat 23 - Telefoon 2107

Als speciale re-
clame ontvangt
deze week iedere
dame (aan kinde-
ren beneden 16 jr
wordt niet mede-
gegeven), zolang
de voorraad
strekt en tegen
inlevering van
deze advertentie
GRATIS TWEE
PROEPTUBES
VITAMOL (dag-
en nacht crème).

Tevens delen wij
nog mede dat de
VitamoZ schoon-
heidsspecialiste
12 en 13 April in
onze zaak aan-
wezig zal zijn
voor het geven
van een complete
gratis gezichts-
massage en huid-
advies (alleen
volgens afspraak)
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ANNEX CABARET „EXTASE"

Brengt U
Van 1 April af dagelijks

ORCHGSTRS TOM BOOT
Afgewisseld met

INTERNATIONAAL CABARET PROGRAMMA

V.

ZONDAGS 3 VUR: MATINEE
met volledig programma.

Hebt (J de nieuwe

^^^ al gezien f

Brossois, Grote Krocht

Wie starten
in de Ronde van Nederland?

De Nederlandse ploegen voor de
„Ronde van Nederland, die op 23
April a.s. in Rotterdam zal starten,
zijn thans samengesteld. De eerste
etappe zal — zoals bekend — in

Zandvoort eindigen, na een rit van
Rotterdam via Gouda, Utrecht-, Am-
sterdam over een afstand van pl.m.
260 km. Wij hopen deze eerste
etappe geheel mede te maken en U
daarvan t.z.t. een verslag te kun-
nen geven. Onder de namen van de
Nederlandse renners zien we na-
men van vele prominente figuren
uit de wielersportwereld en wel als
volgt:

Ploeg A: Wagtmans (St.Willibrord),
Van Breenen (A'dam), De Groot
(A'dam), Van Dongen (Breda),
Hofland (Beverwijk), De Waal
(Kloosterzande) en Dekkers (Eind-
hoven).

Ploeg B: Voorting (R'daal), Faanhof
(A'dam), Roks (Zundert), Maenen
(Valkenswaard), Stevens (Elslo),

Koch (Utrecht) en De Vries,Parijs.

Ploeg C: Schulte (Den Bosch), Haan
(Mechelen), Peters (Haarlem),
Suykerbuyk (Breda), Van Osta
(Fijnaart), Van Oers (Langeweg)
en Plantaz (Eindhoven).

Ploeg D: W. van Est (St.Willibrord),
A. Voorting (Haarlem), N. van
Est (St.Willibrord), Bakker (Zaan-
dam), Van As (R'daal), Brinkman
(R'dam) en v.d. Kamp (Gennep).

Binnenkort zal de samenstelling
van de Belgische, de Zwitserse en
de Franse ploeg bekend worden
gemaakt. Wat- de achtste en laatste
ploeg aangaat is nog niet beslist of

deze uit Engelsen, Duitsers dan wel
Italianen zal worden gevormd.
Het staat dus thans wel vast, dat

dit evenement een gebeurtenis zal
worden van de eerste orde, waarbij
Zandvoort zéér nauw wordt be-
trokken. Aan ons dus de taak, de
renners een waardige en feestelijke
ontvangst te bereiden.

Tennisnieuws
Dit seizoen zal de tennisclub

„Zandvoort" aan de competitie
deelnemen met 2 senior-teams en
voor het eerst ook met een jeugd-
team. In dit laatste team krijgen 4
meisjes en 4 jongens dus een kans
om zich gedurende de 6 competitie-
Zondagen met tegenstanders van
andere clubs te meten en kennis te

maken met andere speltypes en
-variaties dan zij tot nu toe in
Zandvoort- gewend zijn geweest.
Zullen uit deze jongeren de op-

volgers voortkomen van hen, die nu
al menig jaar de Zandvoortse
kleuren op tennisgebied hooghou-
den? Aan het klaarmaken van de
banen wordt hard gewerkt. Het
hekwerk is al verhoogd tot 3 meter,
en aan het aanbrengen van de top-
laag op de banen, zelf wordt thans
gewerkt.

Mededeling
In verband met het steeds
stijgend aantal advertenties
dat nog op Vrijdag wordt
aangeboden, zien wij ons ge-
noodzaakt, behoudens hoge
uitzonderingsgevallen, de slui-

tingsdatum voor advertentie-
aanbieding te bepalen op
uiterlijk Donderdag 6 uur.
Dit houdt dus in, dat adver-
tenties die Vrijdags 's mor-
gens nog worden opgegeven,
niet voor plaatsing in het- op
diezelfde dag verschijnend
nummer kunnen worden ge-
garandeerd. Familie-adver-
tenties maken hierop van-
zelfsprekend een uitzonde-
ring. Het betreft hier uitslui-

tend zaken-advertenties. Wij
hopen, dat onze adverteerders
zullen begrijpen, dat wij deze
maat-regel moesten nemen in

hun eigen belang. Hoe vroe-
ger de advertentie n.1. wordt
aangeboden, hoc meer aan-
dacht wij eraan kunnen be-
steden, zodat ieder dan over
de plaatsing tevreden zal zijn.

Gaarne roepen wij de mede-
werking in van al onze ad-
verteerders voor het naleven
van deze bepaling.

In verband met de Paasdagen
zal ons eerstvolgend nummer
volgende week Donderdag
verschijnen inplaats van
Vrijdag. Kopij en adverten-
ties voor dit nummer moeten
uiterlijk Woensdagavond in

ons bezit zijn.

Bakels verbouwde
Ik heb wel eens mensen gesproken,
die mij in het oor fluisterden, dat
het hoog tijd werd, dat Bakels in

de Kerkstraat eens ging verbouwen.
Deze 80 jaar oude zaak zeiden ze,

had nodig dat ze eens werd ge-
moderniseerd om niet bij de tijd

ten achter te geraken.
Dat alles had de directie al lang

begrepen en daarom heeft men
gemoderniseerd en hoe.' Dit oude
Zandvoortse zakenpand is in een
gloednieuwe gedaante te voorschijn
gekomen vanachter de schuttingen,
die de metamorphose bijna twee
maanden voor nieuwsgierige blik-
ken hebben verborgen gehouden.
Het is Zaterdag j.1. als een vol-

komen verrassing gekomen voor
iedereen, want deze gedaantever-
wisseling van het pand, dat nu zulle

een ruime, royale en grote indruk
maakt, stempelt dit bedrijf thans
tot één der grootste en meest
moderne zakenpanden in onze
gemeente.
De jonge Zandvoortse architect

Gies Sterrenburg, wonende in de
Brederodestraat en nog studerend
aan de Technische Hogeschool te
Delft, heeft hiermede een eerste
opdracht vervuld die hem grote
voldoening en t-rots kan schenken,
want de lof voor deze unieke ver-
bouwing is algemeen! Hij vertelde
ons, na de voltooiing van zijn stu-
die zich in Zandvoort te willen
vestigen. We zullen dus in de toe-
komst nog wel méér fraaie schep-
pingen van deze veelbelovende
jonge architect kunnen bewonderen.
Het aannemersbedrijf van de fa.

D. Berkhout leverde eveneens een
knappe prestatie, door het bouw-
werk precies op de vastgestelde tijd

26 Maart ter opening op te leveren,
na met de sloop van het oude ge-
bouw op 7 Februari te zijn aange-
vangen. De verlichting van de heer
Slagveld en het schilderwerk van
de heer Koning uit de Pakveldstraat
verdienen eveneens met ere te wor-
den vermeld.
Enorm groot was de belangstel-

ling voor de opening, Zaterdag j.1.

Ontelbaar de bloemen en geschen-
ken en de buurtvereniging „De
Wurf", gestoken in oud-Zandvoortse
costuums vertolkte bij monde van
de heer M. Weber de gevoelens
van trots, die allen vervulden,
waarbij spreker de historie van de
Anth. Bakels N.V. sinds haar op-
richting in 1874, in een leuke speech
liet passeren. Het ging vergezeld
van een prachtige mand fruit,

waarbij Mevrouw Jongsma een
kostelijk felicitatiegedicht had ge-
voegd.
Moge het de Anth. Bakels N.V.

in alle opzichten wèl gaan in dit

vernieuwde, fraaie pand, dat de
trots werd van de Kerkstraat, ja

misschien wel van geheel Zandvoort!

Frisse vreogxle

Genaturaliseerd
In het Staatsblad van deze week

is officieel afgekondigd de natura-
lisering van onze bekende plaats-
genoot, de heer Dragan Petrovitch,
die thans inplaats van de Joego
Slavische, de Nederlandse nationali-
teit bezit. Wij meldden dit reeds
als officieuze gebeurtenis enkele
weken geleden. Nu is zijn Neder-
landerschap een feit en hij is er
niet weinig trots op, want lang
genoeg heeft hij erop moeten wach-
ten. De naturalisering geschiedde
met ere, op grond van zijn actieve
deelname aan het verzet- in de
oorlogsjaren, een onderscheiding die
maar hoogst zelden wordt uitge-
reikt. Wij komen op die houding
binnenkort nog nader terug, doch
feliciteren hem van harte met- deze
gebeurtenis, die ons met hem bui-
tengewoon verheugt.

Voornaam en sjiek

Dat zijn zeker de beide hoofd-
kenmerken van de prachtige dames-
kapsalon, die de heer Joh. A. Suy-
kerbuyk in Zandvoort in de winkel-
galerij tegenover hotel Bouwes
Dinsdagmiddag onder grote belang-
stelling opende. Voornaam en sjiek
en speculerend met een uitermate
verfijnd raffinement op de ijdelheid
van de vrouw.
Nu lijkt dat misschien wonder-

lijker, dan het in werkelijkheid is,

want de heer Suykerbuyk paste in
zijn nieuwe zaak ideeën toe, die hij

had opgedaan door langdurige
ervaring in binnen- en buitenland,
want tien jaar lang vertegenwoor-
digde hij de Nederlandse dames-
kappers-wereld op buitenlandse
congressen en concoursen.

Die verfijnde snufjes van het-

hyper-moderne zijn in deze zaak
realiteit geworden. Een gedurfde,
kunstzinnige kleurencombinatie in

meubilair on verlichting, een koste-
lijke betimmering, en een opstelling
van de cabines, die méér boudoir

dan cabine zijn, waardoor 12 a 14
personen tegelijk kunnen worden
geholpen. Vermelding verdient on-
getwijfeld de zeldzaam fraaie op-
lossing, die de binnenhuisarchitect,
de heer W. M. de Vries uit Hilver-
sum, wist te vinden als afscheiding
tussen de verkoopafdeling der par-
fumerieën en de kapsalon. Een ge-
bogen matglazen schot, waarvoor
een sierlijke aanplant- van bloemen
en klimplanten werd aangebracht,
een schot, waardoor tevens de kap-
salon tochtvrij werd gemaakt.
De zaak ademt een typisch Frans-

luxe sfeer. Opvallend is het, dat
nergens aan of afvoer van water te
bespeuren is. Op uiterst vernuftige
wijze werd dit in de lage wanden
der cabines, waarop een speels
gordijnafscheidinkje kleur en sfeer
brengt, aangebracht; door middel
van een knijpkat wordt- van de kel-
derruimte uit het water naar de
cabine gevoerd. Het personeel, allen
met buitenlandse ervaring, werd
dcor de heer Suykerbuyk persoon-
lijk opgeleid, waarbij aan talen-
kennis zéér veel aandacht- werd
besteed.

Van harte feliciteren wij de heer
Suykerbuyk met de opening van
deze prachtige zaak, die ongetwij-
feld voor Zandvoort een belangrijke
aanwinst betekent. Het moet voor
onze dames wel een groot genoe-
gen zijn, in deze omgeving haar
coiffure te laten maken, die zoveel
mogelijk aan ieders type wordt
aangepast.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Beddenpaleis
Ja, zo mag ongetwijfeld Wasse-

naar's beddenspeciaalzaak worden
genoemd, die Donderdagmiddag om
3 uur onder zéér grote belangstel-
ling door de voorzitter van de Zand-
voortse Handelsvereniging, de heer
M. Weber werd geopend.

Waar eens Maria Zamora triom-
fen vierde en leut en jolijt tot diep
in de nacht werd voortgezet, in het
voormalige Casa Blanca, kwam nu
onder het nieuwe hotel Rinkel, door
een eminente verbouwing, uitge-
voerd door het aannemersbedrijf
van de heer C. Slegers, het bedden-
huis van de firma Wassenaar. En
zonder méér mag gezegd worden,
dat de opening van deze prachtige
zaak een aanwinst is voor Zand-
voort niet- allen, doch óók voor dit
gedeelte van het Kerkplein, waar
het helverlichte bedrijf deze gehele
zijde van het plein opfleurt.

De heer Weber gewaagde daar-
van, nadat de heer Wassenaar, de
heer Rinkel, de heer Slegers en een
vertegenwoordiger het woord had-
den gevoerd om hun felicitaties aan
te bieden, nadat het dochtertje van
de heer Wassenaar dit had gedaan
met het declameren van een bijzon-
der leuk gedichtje.

Door het ontsluiten van de win-
keldeur opende hierna de heer We--
ber het prachtige, royale en schit-
terend ingerichte winkelpand, een
zaak, die Zandvoort tot eer strekt
en een symbool is van de snelle ont-
wikkeling van onze badplaats. Moge
het de firma Wassenaar gegeven
zijn, hier tot in lengte van jaren op
prettige wijze zaken te doen.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Patisserie Thelia

Zandvoort leeft deze week in het
teken van de opening van nieuwe
zaken. De winkelgalerij aan de
Thorbeckestraat is nu bijna geheel
in bedrijf, nadat Patisserie Thelia
aldaar op no. 5 Donderdagmiddag
met een druk bezochte receptie
haar bedrijf opende.

Het werd een zaak, zoals Zand-
voort er tot nu toe nog geen bezat,
Prachtig en vol sfeer is deze unieke,
gezellige tearoom, waar ruim 30
personen een plaats kunnen vin-
den, terwijl in de zomermaanden
een klein terrasje nog buiten wordt
geplaatst. De fraaie lichtblauwe
fauteuiltjes, de prettige en voor-
name aankleding stempelen deze
tearoom tot iets zéér bijzonders
op dit gebied. En dat is niet minder
het geval met de patisserie, waar
het fijnste van het fijnste te vinden
is. De eigenaar, de heer Smit uit
Haarlem, heeft trouwens op dit
gebied zijn sporen ruimschoots
verdiend. Het is alles in de meest
lettelijke zin van het woord „om
van te watertanden". Patisserie
„Thelia" zal het in Zandvoort zeker
doen en we wensen de exploitant
gaarne allo succes!

Openbare les O.S.S.
De gymnastiekvereniging „Oefe-

ning staalt spieren" hield Zaterdag-
middag in het gymnastieklokaal
van de Wilhelminaschool een open-
bare les voor de ouders van de
jeugdleden van 8 t.m. 10 jaar.
De voorzitter, de heer J. H. B.

Brink, heette de aanwezigen wel-
kom en wees op het nut van goed-
geleide lichaamsoefeningen.
Leider Jagerman legde er de na-

druk op, dat voor deze openbare les

niets was ingestudeerd en wees er-
op, dat tegenwoordig de gymnas-
tiek zo alzijdig mogelijk wordt
gegeven, waardoor het gehele
lichaam bij de oefeningen wordt
betrokken. De bewegingsdrang, die
vooral bij jonge kinderen sterk
aanwezig is, wordt dan in goede
banen geleid. Bovendien beoogt de
lichamelijke opvoeding niet alleen
de ontwikkeling van het lichaam,
doch véél meer van de gehele mens.
Hierna verrichtte een grote groep

jongens romp-oefeningen, opklim-
mend in moeilijkheid, daarna be-
hendigheids-oefeningen in wed-
st-rijdvorm en na de toestellen ge-
zamenlijke spring-oefeningen.
De meisjes lieten in dezelfde

volgorde hun oefeningen zien, ter-
wijl tot slot de vier vóór-turnsters
toonden wat met goede oefening
aan ringen en brug te bereiken valt.
Al met al uitstekend geslaagde

demonstraties, die bij de ouders
zéér in de smaak vielen.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Expositie bij «Donanda»
Kunstnijverheidshuis „Donanda",

gevestigd in de Haltestraat na. 58,
zal in de Paasweek een expositie
houden van een aantal aquarellen,
vervaardigd door onze plaatsgenoot-
de heer Hans Wallig.
Wij zouden hierop zeker niet- in

een speciaal artikel de aandacht
vestigen, ware het niet, dat de heer
Wallig met deze uitvoering van
kleurige en kleurrijke voorstellin-
gen, een zéér merkwaardige pres-
tatie had geleverd. Een klein aantal
van zijn werken mochten wij reeds
zien en bewonderen, waarbij mocht
worden vastgesteld, dat- hier een
fraaie en zuiver individuele kunst
werd geleverd, die zeker de moeite
waard is, te worden tentoongesteld.
Het werk van de heer Wallig

roept herinneringen op aan Chinese
kunst. Het is uiterst fijngevoelig,
van een wonderlijke subtiele
schoonheid en munt uit- door een
gedurfde, maar zéér geslaagde com-
binatie van felle kleuren. Bijzonder
trof ons „Wording" een embryonaal
wezentje in vier naar boven wente-
lende zonnen en een ontluikend
takje op een. fel rood fond.
Ook de andere werken hebben

stuk voor stuk een eigen karakter.
Het is bovendien enorm precisie-
werk, dat ongetwijfeld uren van
ingespannen arbeid heeft gevergd.
Wanneer daarbij in aanmerking
wordt genomen, dat de heer Wallig
eerst kort geleden zich tot deze
arbeid zette en nimmer tevoren op
dit gebied iets van betekenis had
tot stand gebracht, dan zal het U,
bij het aanschouwen van deze won-
derfraaie aquarellen temeer ver-
wonderen en verbazen, dat deze op-
merkelijke prestatie door hem werd
geleverd. Wij kunnen U een bezoek
aan deze kleine expositie daarom
van ganser harte aanbevelen.

Sportverenigingen bijeen
Onder leiding van de heer J.H.B.

Brink, kwamen 24 Maart- j.1. in
hotel Keur de afgevaardigden van
de sportverenigingen voor hun
maandelijkse bespreking bijeen.

Deze avond droeg een bijzonder
karakter doordat de heer Vreeling
als lid van de Haarlemse sportraad,
het doel en de werkwijze van een
sportraad besprak. Spreker kwam
tot de conclusie, dat men de sport-
raad uitsluitend als adviesraad
dient te zien.
Aan de hand van de reglementen

van de Haarlemse sportraad en met
voorbeelden uit de praktijk schetste
spreker voorts de wijze waarop de
raad kan worden samengesteld, al

dan niet met sub-commissies en hoe
daarmede gewerkt wordt.
Als afgevaardigde van het alge-

meen bestuur van Touring Zand-
voort bracht de heer Van Pagée
verslag uit van zijn besprekingen
omtrent de door de sportvereni-
gingen naar voren gebrachte wen-
sen. Overeengekomen werd dat de
sportverenigingen die aan het- mid-
dagprogramma van de Oranjever-
niging op Koninginnedag zullen
medewerken, binnenkort bijeen
zullen komen om dit programma in

volgorde vast te stellen.

Op verzoek van het gemeente-
bestuur werden door de afgevaar-
digden voor de periodiek aftredende
leden van de „Touring", de Heren
J.A.B, van Pagée en M. Gatsonides,
na enige stemmingen de navolgende
voordrachten opgemaakt:

1. J. A. B. van Pagée (Z.H.C.).

2. J. H. B. Brink (O.S.S.).

1. J. D. de Bas (O.S.S.).,

2. E. Poster (Tennisclub Zandv.).

Filmavond «'t Helm»
Dat de film „Dagjesmensen", welke
als hoofdfilm werd gedraaid in het
programma dat stichting culturele
kring „'t Helm" Donderdagavond
24 Maart in theater Monopole
bracht, het in Zandvoort zou doen,
mocht- reeds bij voorbaat als vast-
staand worden beschouwd. Deze
Italiaanse rolprent van Luciano
Emmer,, vól levensglans, vol zon-
nige humor, fijngevoelige trekjes
en scherpe tegenstellingen, verhaalt
immers van het leven van dagjes-
mensen tijdens een Zondag in
Augustus aan het zonnige strand
van Ostia. En hoewel deze film
op grandioze wijze de kleur en
bontheid schildert van het Itali-

aanse volksleven, vertoont zij in
vele opzichten toch zó veel over-

eenkomst met een drukke Zondag
aan het Zandvoortse strand, dat de
aanwezigen — waarvan het me-
rendeel deze hoogtijdagen uit
eigen ervaring kent — van begin
tot eind werden geboeid door en
medeleefden met dit zo met uiter-
ste fijngevoeligheid weergegeven
verhaal over een drukke stranddag.
„'t Helm" had moeilijk een betere
keuze kunnen doen dan met deze
voor Zandvoort zo bijzonder karak-
teristieke film, waarvan men zéér
genoten heeft.
Een aantrekkelijk voorprogram-

ma ging eraan vooraf. Een prach-
tige documentaire over Venetië,
met bijzonder aanpassende muziek
van Vivaldi, Donizetti en Malpieri;
een kostelijke Tsjechische tekenr
film van Jiri Trnka: „het vrolijke
circus" en een uitermate boeiende
film van de Zweedse cineast Arne
Sucksdorff: „Rhythme van een
stad", een hoofdfilm in kort bestek,
waarin elk gebaar, elk beeld inhoud
en gestalte heeft. Een juweel van
een film en ongetwijfeld één der
beste, die ,,t' Helm" tot nu toe
tijdens haar filmavonden bood.
De belangstelling voor dit bij-

zondere programma was ook nu
weer zéér groot, „'t Helm" heeft er
opnieuw velen mee aan zich ver-
plicht.

Chr. Bouwbedrijfsbond
vierde eerste lustrum

In gebouw Zomerlust heeft de Chr.
Bouwbedrijfsbond te Zandvoort
Woensdagavond in een feestelijke

bijeenkomst haar eerste lustrum
herdacht. Voor deze gelegenheid
had de voorzitter van de afdeling,
de heer P. Keizer de leiding van de
avond overgedragen aan de heer
W. C. van Beek, districtsbestuurder
van het Chr. Nationaal Vakverbond
in Noordholland.
Deze opende de avond met een

welkomstwoord, waarna de heer P.

de Kleuver, hoofdbestuurder van
de Ned. Chr. Bouwbedrijfsbond de
felicitaties namens deze organisatie
overbracht en o.a. memoreerde, dat
in Zandvoort de afdeling 5 jaar ge-
leden werd opgericht met 7 leden,
om daarna uit te groeien tot 27
leden, een voor Zandvoort zeker
niet onbelangrijk resultaat. Spreker
sprak de hoop uit, dat de groei zich

óók in de komende jaren in dezelfde
mate zou voortzetten.
De wethouder van publieke wer-

ken, de heer W. van der Werff,
sprak zijn, grote voldoening uit over
dit eerste lustrum van de afdeling
en trok een parallel tussen de
groei der afdeling en de groei van
het wederopbouwwerk in Zand-
voort.
Als laatste spreker feliciteerde de

voorzitter van de Chr. besturenbond
te Zandvoort, de heer P. Brüne de
afdeling met dit eerste lustrum.
Spr. wenste de afdeling in de ko-
mende jaren Gods beste zegen toe.

"De avond werd verder in feeste-

lijke stemming doorgebracht, met
kienspel,, Amerikaanse verloting
e.d. waarbij vele en zéér fraaie
prijzen waren, te winnen.

Helm-nieuws
Het eerste zomer-concert, dat met

medewerking van „Touring Zand-
voort" door de Stichting culturele
kring „,'t Helm" zal worden ge-
organiseerd vindt plaats op 7 Juli

a.s. De briljante pianist Theo Bruins
geeft een piano-recital.

Het plan van „'t Helm" om een
koor-avond — verzorgd door plaat-
selijke koorverenigingen — te or-
ganiseren, vindt doorgang. Het R.K.
koor St. Caecilia, de Stem des
Volks, het Zandvoorts Gemengd
koor en het Zandvoorts Mannen-
koor zegden medewerking toe,

tijdens een eerste bespreking, die

onlangs werd gehouden.
Aangezien het niet verantwoord

bleek op korte termijn een ge-
zamenliike koor-avond te organi-
seren, zal een dergelijke avond in

November a.s. plaats vinden.
De artistieke commissie o.m. be-

staande uit Mej. Leonie Molkenboer
en de Heer Jac. Bonset, is reeds
aan haar taak begonnen.
Verwacht mag worden, dat het

gelegde prettige contact tussen de
besturen van deze verenigingen tot

een vruchtbaar resultaat zal leiden.

SPROETEN
komen vroeg in t voorjaar
Koop tijdig SPRUTOL
Nog steeds geen beslissing

„tram bus"

In het kantoor der N.Z.H.V.M.
aan de Leidsevaart had Maandag-
middag een persconferentie plaats,

waar de directeur, de heer J. Jur-
rissen, mededelingen deed over de
komende zomerdienstregeling,welke
voor Zandvoort weinig of geen
wijzigingen bleek te bevatten. Het
zal deze zomer met onze tram weer
net zo gaan als in het vorig seizoen,

hetzelfde geldt voor de busdienst
Heemstede-Zandvoort en de bus-
verbinding via de Zeeweg.
Voor Zandvoort interessant werd

het, toen de heer Jurrissen een
maquette toonde van een geheel

nieuw bus-station, dat het huidige
tramstation aan de Leidsevaart zal

gaan vervangen. Hierin zal plaats

zijn voor 180 bussen (uit te breiden
tot 240) en het is van bijzonder
moderne opzet. De heer Jurrissen
deelde vervolgens mede, dat de
Minister nog steeds geen besluit

heeft genomen inzake de vervan-
ging van de tram door een bus op
het traject Amsterdam-Zandvoort.
Dit ministeriële talmen brengt voor
de N.Z.H.V.M. vele moeilijkheden,
want men weet niet, waar men aan
toe is. Dit neemt niet weg, dat men
blijft vooruitzien en voor dit tra-

ject reeds 85 nieuwe bussen heeft
besteld.
Op onze vraag aan de heer Jur-

rissen, of dit niet bewijst, dat men
er in de boezem der N.Z..H. van
overtuigd ia, dat deze ministeriële
beslissing in goedkeurende zin zal

Op 25 Maart 1955 overleed
tot onze diepe droefheid, onze
lieve Man, Vader en Zoon,
de Heer

Ir. Jan Veth
in de leeftijd van 44 jaar.

Voorburg:
G.J. Veth-Wilke.
Jan Herman.
Zandvoort:
J.C. Veth-van Petegem.

Voorburg, 25 Maart 1955.
Laan v. Nieuw Oost Einde 260

De teraardebestelling heeft
plaats gehad op Dinsdag 29
Maart op de Algem. Begraaf-

plaats te Voorburg.

Verloofd:
LILY BLOM

en
DICK ENDERMAN

Zandvoort, Dr. Smitstraat 10.

Utrecht, Leidsekade 22B.
27 Maart 1955.

Geen ontvangdag.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 u.: Ds. A. de Ruiter.
Lijdenspred. Bev.van ambtsdragers
17 uur: Ds. A. M. Cronjé, pred. te
Z. Afrika. (Tijdelijk te Zandvoort).

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. (7e Lijdenszondag.)

10,30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Bevestiging van lidmaten.
Medewerking Kerkkoor,

's Avonds geen dienst.

's Morgens geen jeugdkapel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. C.W. Mönnich, van A'dam.

Ned. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 1 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

Balcon-varia
Aerie: Boffe we effe Wullum? Ain-
deluk hebbe we nou ons hekkie
op de Rotonde weer berom. Nou
kenne we weer kalm gaen be-
kaike, wat 'r op 't strand 'ebeure
ga et.

Wullum: Jae jü, we lope nou hard
op 't veurjaer an, over 'n paer
daege is 't alweer Paes. Dan zal
de gemiente onze banke ook wel
weer 'eplaetst hebbe.

Aerie: 't Is te hope jü, want tot
vandaeg toe hebbe ze d'r nog niet
veul haest mee 'emaekt.

Wullum: 't Wordt nou wel hele-
gaer bar met onze Rotonde Aerie,
hoe vin je 't, dat ze die nou al
veur vliegveld gaen 'ebroike? 't

Wordt hoe langer hoe mooier, 't

Zal nog zó worde, dat we ons
plekkie kwait raeke omdat 't mot
diene als vliegveld, jae jü, in 'n
als maer groter wordend Zanvert
weet je maer niet, wat d'r nog 'es

'ebeure kan.
Aerie: Tóch was 't 'n fain 'ezicht
Wullum, toen dat klaine ding zo
maer de lucht in gong, 'k kon me
aige oge niet 'eleuve.

Wullum: En wat een hardstikke
mooie zaeke kraige we d'r bai hè?
Baekels laikt nou wel 'n pelais
en al die moordzaeke over Bou-
wes. Zanvert wordt groot jü,
alsmaer voornaemer.

Aerie: As 't nou met de oortjes óók
maer steeds groter en veurnaemer
wordt Wullum, want tenslotte
draeit alles toch maer om de
cente.

Wullum: Dat heb Maerte-Jopie óók
al 'ezaid, Aerie. Die heb 'n best
verhaeltje verteld over alle grote
planne, toen. van de week 'n
stelletje winkeliers bij mekander
waere. Hij is d'r vlak veur, maer
zait ie: knappe rekenmeesters
motte eerst oitrekene of d'r winst
van valt te telle.

j4erie: Nou jü, dat zulle die straks
wel effe haerfain oitdoie, maer
'eleuf main nou maer, Wullum,
je kan an alles merreke, dat Zan-
vert grote veranderinge tegemoet
gaet. Ons klaine plaesie wordt
groot, Wullum en d'r is gien
mens, die dat kan teugehouwe.

Wullum: D'r is ook gien mens, die
dat zou wille Aerie, want 'k zie
méér brood in een grote veur-
name plaes dan in een klain ver-
gete durrepie.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. werd de Ie ronde

voor het viermaandelijkse club-
kampioenschap gespeeld. Het was
een mooie strijd en er werden, veel
punten gemaakt. Ie werd J. Zwem-
mer; 2e Augustinus; 3e Wigboldus;
4e G. Meijer.

afkomen, antwoordde deze, dat deze
conclusie inderdaad getrokken zou
kunnen worden.
Wat het viaduct bij Aerdenhout

betreft, merkte de directeur der
N.Z.H, op, ,dat dit geheel buiten
deze maatschappij omgaat. Men
heeft daarmede geen enkele be-
moeiïenis, hoewel men het vanzelf-
sprekend zéér zou toejuichen, doch
viaduct of niet, wanneer de ver-
gunning afkomt, gaat de bus naar
Haarlem in October a.s. rijden.

Het wachten is dus nu op de mi-
nisteriële beslissing en men wacht
met spanning, hier in Zandvoort,
zowel als bij de N.Z.H. in Haarlem.



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemaenta Zandvoort

Ophalen huisvuil

De Directeur van de Dienst der
Publieke Werken maakt bekend
dat op Vrijdag 8, Zaterdag 9 en
Maandag 11 April geen vuilnis zal

worden afgehaald.
Voor degenen waar dit op moei-

lijkheden stuit bestaat gelegenheid
dat er Zaterdagmorgen 9 April
huisvuil wordt opgehaald, nadat
hiertoe vóór 7 April een schriftelijk
verzoek bij de Dienst der Publieke
Werken is binnen gekomen.

Taxi?
f 2600

BELLEN!!

SCHEOEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ/"\|
PrinsessewBg 15

. DWL. Telef. 2066

G.J. TER WOLBEEK
Verkoopvan RIJWIELEN,

Kaptein Mobyiette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Wegens verbouwing
tot zelfbedieningswinkel, is ons filiaal

Zandvoort, Kerkstraat 30
van Maandag 4 April a.s. af

tijdelijk gesloten.

Er wordt alle spoed achter gezet om Zandvoort
met een van de modernste zelfbedienings-

winkels te verrijken.

Tijdens de verbouwing roepen wij gaarne de
medewerking van onze gewaardeerde afnemers
in en verzoeken hen, onze artikelen tijdelijk te

betrekken van ons filiaal

Grote Krocht 24
Zandvoort, TeB. 2657

Wij zeggen onze clientèle voor hun welwillend-

heid bij voorbaat hartelijk dank. Zij kan óók
in deze zaak op de prettige bediening en de

uitstekende service rekenen, welke zij steeds

gewend is in onze filialen te ontvangen.

Lezing over Nieuw Guinea
De afdeling Zandvoort van de

Partij v.d. Arbeid organiseerde
Vrijdagavond j.1. in „Ons gebouw"
een avond waar het 2de kamerlid
de heer J. de Kadt een. lezing hield

over het onderwerp „Nieuw Gui-
nea". Spreker werd ingeleid door
de voorzitter van de afdeling, de
heer G. J. Sterrenburg.

Op zéér duidelijke en prettige
wijze verhaalde hierna de heer de
Kadt van zijn persoonlijke ervarin-
gen .tijdens zijn bezoek aan Nieuw

Voor de Paasdagen
Grote sortering

PAASEIEREN
PAASFIGUREN
PAASMANDEN
PAASNETJES

MATZES
(Isr. Paasbrood)
ook in doosjes a f 0,25.

Speciaal adres voor alle

Verkade artikelen
WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN?
Steeds voorradig en, het voornaamste

FABRI EK-VERS
Koffie en Thee

DOVWE EGBERT en VAN WELLE.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 KERKSTRAAT 34

^**«**
FONGERS RIJWIELEN .. van ƒ144,75 al
RUDGE SPORTRIJWIELEN v. ƒ183,— al
HARTOG RIJWIELEN .... van /"129,— af
LOCOMOTIEF RIJWIELEN van ƒ155,— af

Ook betalingsspreiding.

Henk Schuilenburg
A De Goedkope Amsterdammer AT GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 J

Guinea opgedaan, waarna hij de
diverse problemen, die zich ten. op-
zichte hiervan thans voordoen, uit-

voerig besprak en waarbij hij zo-
wel de voor- als tegenstanders van
zijn zienswijze uitzonderlijk wist
te boeien.
Met grote aandacht- werd het

interessante betoog door het vrij

groot aantal toehoorders gevolgd,
waarna na de pauze de avond ver-
der werd gevuld met het beant-
woorden der zéér talrijke vragen,
welke aan de spreker werden ge-

> steld.

Wilhelminaschool

Aangifte van leerlingen
voor de nieuwe cursus, aanvangende 1 September, kan plaats heb-

ben MAANDAG 4 APRIL 's avonds van 7.30 - 9 uur in het

schoolgebouw Dr. Gerkestraat 12.

De Ge klas geeft aansluiting op M.U.L.O. en M.O.

Inlichtingen te verkrijgen bij het Hoofd der School

J.A. WAGTENDONK.

Van 7 tot 18 April

EXPOSITIE
van moderne aquarellen van WlnHS IVnlMw

tl

in het eerste Zandvoortse kunstnijverheidshuis

DONANDA'
HALTESTRAAT 58

VRIJE TOEGANG.

ZANDVOORT

Bij Burger
beter vlees

tegen lagere prijzen!

RECLAME
(Alleen Vrijdag en Zaterdag)

750 gr. Doorr. R. Lappen van ƒ2,38 voor ƒ2,25

750 gr. Magere Lappen . . van ƒ2,98 voor ƒ2,80

750 gr. Fijne Rib van ƒ2,98 voor ƒ2,80

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Haagse Leverw.

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Leverworst

(69 et

»1,25
(0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
HaltMtraat 3 Zandvoort • Tal. 2904 - 2043

Spoedveiling
van inventaris

Café-Dancing Casa Blanca, alhier

op Dinsdag 5 April
des 's middags 3 UUR in de zaal
van ZOMERLUST! (Kosterstraat),,
w.o. bar met barkrukken, beklede
stoelen, t-abourets, tafeltjes, beklede
muurbanken, Nationaal Kasregister,
ijskist met leidingen, lampen en
enig ander meubilair. Te bezichti-
gen in de opslagplaats Parallelweg
op Dinsdag 5 April van 10-3 uur.

Veilingmeester

P.Waferdrinker
TELEF. 2164

TAX
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Fa. E. BOS & Zonen
HALTESTRAAT 28 - TELEF. 2112

Heden weer ontvangen de echte
zachte snijboontjes uit het vat;
zoute zeldzaam lekkere snijboontjes
met witte boontjes, o dat is zo lek-
ker! Verse groente is duur, maar
Diepvi'ies groente is erg afgeslagen.
Profiteert nu van de Diepvries-
groente! De prijs is veel voordeli-
ger en het is net verse groente. Een
groot pak spinazie van 108 et. nu
88 et. Kleiner pak spinazie van 87
nu 72 et.; een groot pak andijvie
van 97 nu 77 et.; kleiner pak andij-
vie van 78 nu 65 et. Eet nu Diep-
vries, direct gaar en klaar en lek-
ker en lang niet zo duur, ook heb-
ben wij ontvangen een partij grote
blikken worteltjes en erwtjes voor
slechts 69 et.; ook grote blikken
capucijners voor 90 et. (1000 gram).
U moet eens een fles frambozen en
bessensap kopen voor de pudding
met 45% suiker, een grote fles voor
48 et. Iets heerlijks. Wij gaan ook
nog steeds door met onze schoon-
gemaakte en gewassen groenten,
dus panklaar, zoals winterwortelen,
uien, rode kool, groene kool, spruit-
jes, mooi, klein en hard. Onze soep-
groente iedere dag vers, mooi en
lekker. Ook deze week geven wij
weer 10 kg. puikbeste aardappelen
voor ƒ1,35, gratis thuisbezorgd!

Sinaasappelen, alleen de beste mer-
ken tegen de laagste prijzen. Komt
ziet en overtuigt U, of belt 2 112
en het wordt direct bezorgd!

REKEN EN OORDEEL:
E. Bos & Zonen brengt voordeel!

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Vleeshouwerij

COR WAftÉ ELDIK
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt V als reclame aan:

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,—
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN . . ƒ1,90
500 gr. Prima OSSELAPPEN ƒ1,65
Voor de soep: 1 kg. Kalfsschenkel m.been fl,—
500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) .. ƒ1,75
500 gr. LENDE (Contra filet) ƒ2,25

VOOR DEI BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Lunchworst ƒ0,75
100 gr. Rosbeaf en 100 gr. gek. worst ƒ0,75
150 gr. Corned Beaf .- ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50
250 gr. van onze beroemde gek. worst f'0,85

200 gr. van onze prima LEVERWORST ..'ƒ0,50

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

Extra Reclames
1 pers. DIVANBED, 35 jaar garantie ƒ26,50

1 pers. VLOKKEN MATRAS ƒ28,—
1 pers. Splendid DEKEN 150 x 200 ƒ17,50

1 pers. SPIRAALDEK ƒ 3,50

ƒ75,50

Voor ff 69 975

1 pers. GOUD GEMOFFELD DIVANBED
15 jaar garantie ƒ26,50

2 pers. ƒ38,50

1 pers. Goud gemoffeld KANTELBED
15 jaar garantie ƒ42,50

2 pers. ƒ53,50
MOLTON DEKEN 150 x 200 ƒ 4,95

1 pers. DAMAST JAVA-KAPOK MATRAS
ƒ69,50

2 pers. Gewatteerde SPREI met volan ƒ26,50

ETAGEBED, 80 x 190, goud gemoffeld
15 jaar garantie ƒ67,

—

DUBBEL DIVANBED, goud gemoffeld
15 jaar garantie ƒ67,

—

Moderne SLAAPKAMERKLEEDJES ƒ 5,25

Vergelijk de prijzen en de kwaliteit!

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

ledere dag
stromen de artikelen binnen
bestemd voor voorjaar

en zomer
en iedere dag verheugen wij ons opnieuw,
als wij zien tot welke prestaties onze
goede coTvfecliownairs in staat zijn.

Iedere japon een staaltje van groot vak-
manschap, uitblinkend door elegance, ge-
maakt van de nieuwste stoffen, geïmpor-
teerd uit Frankri) k, Amerika, Italië en
van eigen industrie.

Wij hebben gezorgd, dat U GEEN serie-
japon koopt die U iedere dag tegenkomt,
doch voor zeer aparte modellen.
Prijzen variërend van f19,75 tot f59,75.

Ook in de extra grote maten een prachtige keuze

Grote sortering
Lingeriein de nieuwste modellen

afkomstig van de „Lastina" fabrieken, uitmun-
tend door pasvorm. - „LASTINA" B. H.'s.

Ook in Herenartikelen
hebben wij bijzondere aanbiedingen:

Een prachtig

Poplin Overhemd
afkomstig van een export partij, met moderne
boordvalling, „permastiff", dubbele manchetten
in diverse kleuren waarde ƒ19,75 voor ƒ13,75.

Grote sortering in sokken, anklets, sport-
kousen, „Tweka" Blazers en Meisjesrok-
ken, „Delana" Jongensbroeken, Blouses,
Bretelbroekjes, Rokjes enz. enz.

Nu kunt U rustig kopen en Uw keuze
maken uit een overweldigende collectie!

Textiel- en Confectiemagazijn

af %•*& Bm
Haltestraat 40 - Telef. 2087
De nieuwste snufjes legen voordelige prijzen'.

TELEVISIE

HOLLAND-BELGlë 3 APRIL a.s.

In Uw eigen gemakkelijke stoel!

PHILIPS TELEVISIE ook voor U. Vanaf ƒ495,-
of ƒ7,— p.w. Zeer scherp beeld.

PHILIPS TELEVISIE prima beeld ƒ 697,—
groot beeld ƒ1095,

—

groter beeld ƒ1395,—
Steeds meer uitzendingen. Wij plaatsen Uw
antenne vakkundig. Bestel Uw toestel tijdig!

Uw oude radio heeft inruilwaarde!

PHILIPS RADIO in diverse prijsklassen, een
kwaliteitsproduct!

GRAMOFOONPLATEN: Maak van Uw radio,
een gramofoon-combïnatie. Philips platenspeler
of wisselaar in de meest moderne uitvoering.
Reeds vanaf ƒ89,— of ƒ1,— p.w.

FRIDOR platenspeler of wisselaar, meti 10 pla-
ten naar keuze, zonder vooruitbetaling.
Vanaf 12 x ƒ12,75. Ook leverbaar in koffer.

VOOR DE SCHOONMAAK, een stofzuiger uit
onze zaak. Diverse merken op slee v.a. ƒ2,- p.w.

Wij leveren: Koelkasten, wasmachines, droog-
machines, fornuizen, broodroosters, strijkbou-
ten, boilers.

Erkend Philips Service Dealer.

Wij regelen na persoonlijk overleg, de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het beste.

Kostverlorenstraat 7 Telefoon 2534

Damnieuws
De strijd in de kopgroep was

deze week bijzonder spannend.
De heer Tormes stond nog steeds
ongeslagen aan de kop, maar leed
deze week zijn eerste nederlaag en
wel tegen de heer Hoekema. Dit
was een zeer sportieve wedstrijd.
De verdere uitslagen zijn:

L. Y. Vink-C. Draijer Sr. 2-0

M. Webcr-T. Kerkman afgebr.

A. Hoekema-J. Termes 2-0

J. Hogendijk-C. Draijer Jr. afg.

J. v. Dijk-G. Keur 2-0

W. de Goede-R. Mulder 2-0

L. J. v.d. Werff-S. Webcr Sr. 0-2

P. Versteege-G. ter Wolbeek 0-2

J. Schuiten-Westenberg 1-1

L. Paap-G. ter Wolbeek 1-1

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zondag en Zaterdag:

T.Z.B. 1-S.H.S. 1 3-2

T.Z.B. 3-H.F.C. 12 6-2

T.Z.B. adsp. a-T.Y.B.B. b 2-1

T.Z.B. adsp. b-H£dd. boys b 3-1

Programma as. Zondag:

E.D.O. jun. a-T.Z.B, a 12 u.

Aartboker

Zaterdagmiddag:

T.Z.B. adsp. b-B.S.M, b 3 u.

Zondag gècn thuiswedstrijden.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:
Hillegom-Zandv.m. 1 0-5
Zandv.m. 2-A.D.O. '20 2 1-0

Zandv.m. 3-V.S.V. 4 1-2

D.I.O. 3-Zandv.m. 5 . 3-8

Geel-Wit-Zandv.m. 6 5-3

Zandv.m. jun. a-Bl'daal a 3-0
Haarlem e-Zandv.m. jun. b 6-1

Zandv.m. jun. c-R.C.H. i 4-2

Uitslagen van j.l. Zaterdag:

IJmuiden 4-Zandv.m. 2 1-3

S.V.J. 4-Zandv.m. 3 0-2
H.F.C. a-Zandv. m. adsp. a 3-1
H.F.C. d-Zandv.m. adsp. b 0-1

Zandv.m. adsp. c-R.C.H. j 5-0

Programma voor a.s. Zondag:

Zandv.m. 1-D.L.C. 10,15 u.

(vriendschappelijk)

Spaarndam 2-Zandv.m. 5 9,45 u.

Zandv.m. 6-Geel-wil 3 12 u.

Zandv.m. jun. a-D.S.S. jun. a 12 u.

)le ronde v.d. Aart-beker.)

Haarlem f-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

Zandv.m. jun. c-Hillegom c 9,45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:

Zandv.m. 1-C.J.V.V. 4,15 u.

Zandv.m. 2-J. Hercules 1 4 u.

Zandv.m. adsp. b-K'land b 2,30 u.

E.H.S. c-Zandv.m. adsn. d 3 u.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogonbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

TE HUUR
Citroen 11 Normaal

zonder chauffeur.
All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Administraiiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236
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Voor het a.s. seizoen TE
KOOP: Elec. Pinda Bran-
der (in prima staat), capa-
citeit 11 kg. p. uur: dus de
gehele dag vei'S gebrande
pinda's. Nadere inlichtin-
gen verkrijgt), na 7 u. bij:

J. J. Box, Dr. CA. Gerke-
straat 19hs. Telef. 3130.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

AANGEBODEN: Fauteuil
en ander huisraad. Wik-
kellaan 18, Bentveld.

TE KOOP: 80 blikken è 10
liter zoet zuur 60/70. Merk
Zwanenburg. Prijs ƒ8,50 p.
blik. Ook gedeeltelijk. In-
lichtingen na 7 uur:
J. J. Box, Dr. CA. Gerke-
straat 19hs. Telef. 3130.

WONINGRUIL Amster-
dam-Zandvoort. Aangeb.:
3e etage winkelstr. 3 kam.
keuken, zolder. - Huur
ƒ8,65 p.w. Gevr.: dito wo-
ning, hogere huur geen
bezw. Employé Hotel Bou-
wes. Br. no. 125 v. Deur-
sen, Haltestraat 12.

GEVR.: ged. 2 weken in
Juni VRIJ HUISJE (4 si.

plaatsen). Br. no. 44-5
bureau van dit blad.

NET WINKELMEISJE
GEVRAAGD. Kranenburg,
Haltestraat 56.

GEVRAAGD: Nette aank.
WINKELBEDIENDE, liefst

bekend met het electra-
vak. Henk Schuilenburg,
Grote Krocht.

TE KOOP: Een Kinder-
wagen. Vondellaan 28 bv.

TE KOOP: Petroleum-
radiator (in zéér goede
staat) ƒ65,— en een Tilly
lamp ƒ25,—. Te bez. Mevr.
Moen, Dr. Gerkestr. 17zw.
(na 5 uur).

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

STALLING GEZOCHT v.

kleine auto (Volkswagen).
Br. no. 43-1 bur. v.d. blad.

Laat Uw AANGIFTE-
BILJET Inkomsten Be-
lasting 1954 deskundig ver-
zorgen. Inlichtingen: Bur.
van dit blad.

TE KOOP: Brom-tandem,
2 versnellingen. Zandv.
laan 117a, Zandvoort.

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur

HAAKL.STRAAT 43

TEL. 3199

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Adverteert in dit blad

Aangifte leerlingen

Wim Gertenbachschool

School voor M.U.L.O.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dat op Maandag 4

en Dinsdag 5 April a.s. gelegenheid zal bestaan
voor aangifte van leerlingen, die met ingang
van de cursus 1955/1956 de bovenvermelde
school zullen gaan bezoeken.

De aangifte moet geschieden tussen 7 en 8 uur
's avonds in het schoolgebouw, Schoolplein 1.

De Wim Gertenbachschool leidt op voor de
z.g.n. Mulo-diploma's A en B, welke een uit-

stekende grondslag vormen voor verdere studie.

Met name voor hen, die t.z.t. bijvoorbeeld een
Middelbaar Technische School of een Kweek-
school voor onderwijzers wensen te doorlopen.

Bij de in 1954 gehouden examens verwierven
14 van de 16 leerlingen der Wim Gertenbach-
school, of + 87°/o, het einddiploma.
Schoolgeld is slechts verschuldigd in het derde
en vierde leerjaar.

Aan de school zijn vijf leerkrachten verbonden.
Trouwboekje mede te brengen.

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
BEDDEN
MEUBELEN
TAPIJTEN
GORDIJNSTOFFEN

Grote sortering

BALATUMS en
VILTZEIL

Bedden en matrassen
in alle bekende merken
o.a. Auping en Epeda
voorradig.

WOLLEN EN GESTIKTE DEKENS.
Vraagt V ons eens prijsopgaaf voor het op-
maken enlof overtrekken van Uvj matrassen.

COCOSMATTEN en LOPERS,
SLAAPKAMERMATTEN.

Voor Ie klas behangwerk en meubelstoffering
het aangewezen adres.

ZIET ONZE ETALAGES'.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

iFAMltlÉ-D^U^ERfè;

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Drogisterij Blom
t.O. HOTEL BOUWES TELEF. 3372

Zeer ruime sortering in:

BORSTELWERK, SPONZEN, ZEMEN etc.

Alles voor
de schoonmaak!

Moedercursus
In samenwerking met het Witte Kruis, Oranje-
Groene Kruis en Huish. en Gezins Voorlichting
zal op 5 APRIL 1955 des namiddags van 3-4.15
een moedercursus in ZOMERLUST aanvangen.
Deze zal zowel voor de gehuwde als ongehuwde
vrouw gegeven worden. Aanmelden bij onze
wijkzusters, Zr. Bokma en bij Mevr. Blaauboer,
Haltestraat 46, Telefoon 2392.

Hotel-Cafè of
Hotel-Café-Restaurant

in Zandvoort TER OVERNAME GEVRAAGD.
Br. no. 44-4 bureau v.d. blad.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Zondag 3 t.m. Dinsdag 5 April 8 uur

SOPHIA LOREN - LUCIANO DELLA
MARRA - AFRO POLI - LOIS MAX-
WELL, in Verdi's beroemde meesterwerk
opgenomen in Ferranlacolor

Het Romeins Opera Ballet met de Balle-
rini Alba Arnova, Victor Ferrari, Ciro di
Pardo. Zang: Renate Febaldi, Gino Bechi,
Guiseppe Camfora. Toegang alle leeft.

Woensdag 6 en Donderdag 7 April 8 uur

INGRID BERGMAN - SPENCER TRACY
LANA TURNER

Dr. Jekyll
en Mr. Hyde

Aangrijpend, mysterieus, avontuurlijk.
Iedere scène zal U steeds bijblijven.

Toegang 18 jaai|

Zondagmiddag 3 April 2.30 uur

brengen wij U een speciaal kinderprogramma

De avonturen
v. DonaSd Duck

Een serie tekenfilms waarbij de jeugd
zich kostelijk zal amuseren.

Toegang alle leeftijden.

VRIJDAG 1 APRIL GERESERVEERD voor de
Toneelvereniging „Op hoop van zegen".

ZATERDAG 2 APRIL GERESERVEERD voor
de ACCORDEONVERENIGING „Zandvoort".
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Het is de grootste dwaasheid,
dingen te leren, die men later
weer moet vergeten.

Erasmus.

Maar die vijf jaren nóóit meer!
(Vervolg).

De droeve lijst

Het spreekt wel vanzelf dat na
de algemene inleiding, die ik over
de bezettingstijd gaf, in de eerste
plaats de aandacht vraagt de
droeve lijst van inwoners van
Zandvoort, die tengevolge van
oorlogshandelingen of bezetting het
leven lieten. Het is een sombere
opsomming, die voor velen onzer
deze dagen van leed en ellende weer
vlak voor ons plaatsen. Ik maak mij
daarbij geen illusie, geheel com-
pleet te zijn en houd mij gaarne
aanbevolen voor eventuele aanvul-
lingen, doch uitsluitend voor zover
het inwoners van onze gemeente
zijn geweest. Hier volgt dan Zand-
voorts dodenlijst voor zover die mij
nog bekend is.

Jan Koper, zoon uit- een oud Zand-
voorts geslacht, sneuvelde te Kat-
wijk in de eerste dagen van de
oorlog.

Petrus de Block, een winkelier die
slechts kort in Zandvoort woonde,
sneuvelde eveneens in de eerste
oorlogsdagen te Den Haag.

S. BarteZs, zoon van de bekende
familie uit de Kerkstraat, óók hij

viel in die zonnige Mei-dagen van
1940 te Voorburg..

Wim Gerteribach, wiens naam ver
buiten onze gemeentegrenzen be-
kend raakte, werd gefusilleerd
omdat hij drukker en verspreider
was van het illegale blad „Het
Parool". Zijn vrouw en kinderen
vonden korte tijd later de dood bij

een bombardement in Haarlem.
De heer Boissevain, wonende aan
de Zuid Boulevard, werd bij ille-

gaal werk gegrepen en stierf in
Duitsland in een concentratie-
kamp.

A. Oskam, bij een poging om
naar Engeland uit- te wijken, ge-
grepen, weggevoerd en vermist.

H. Hendrifcse, omgekomen bij de
torpedering van zijn schip tijdens
zijn eerste reis.

P. Koper en J. Krikke beiden even-
eens omgekomen tijdens een
scheepsramp.

Kapitein Haasters, wiens boot, de
van Renselaer, even buiten
IJmuiden op een mijn liep. Zijn
schoonzoon sneuvelde als zee-
officier in Normandië.

Kapitein, Dekker, gezagvoerder van
de „Merope", een boot die voor de
Afrikaanse kust nabij kaap Ben-
gut werd getorpedeerd.

Weggevoerd uit hun woningen naar
het werkkamp Rees in West-
Duitsland en aldaar overleden:
Aug. v.d. Mije, C. Brands, W.Th.
H. van Aacken.

Gestorven, in een Duits concentra-
tiekamp : M. Kraaijenoord en
Arie Koper.

L.J.K. Westhoeve overleden op zijn

kantoor in Amsterdam tijdens een
bom-inslag.

A. Bakker, tijdens een dagelijks
transport van de Organisation
„Todt" in Velsen tijdens een
bom-aanval gedood.

H. G. A. Akkers, vliegenier, werd
boven Engeland neergeschoten.

J. J. L. A. Wijnne, stierf tengevolge
van een beschieting van de tram
op de Amsterdamse vaart door
vliegtuigen, toen hij naar Am-
sterdam op weg was, om medi-
camenten te halen.

De leden van het gemeentepersoneel
Jan Keur en Chris Visser kwa-
men om, het leven op de Strand-
weg, bij het wegvoeren van enkele
mijnen van het strand, waarvan
er één van de wagen afrolde.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
en. nou hope we maer

op zonnege Paesdaege!"

E. Brokmeier, overleed in de Kost-
verlorenstraat tengevolge van een
hart-aandoening, toen hij in co-
lonne, na een gehouden razzia —
werd weggevoerd.

H. Blaauboer en Piet Oud over-
leden, tengevolge van ontberin-
gen, opgelopen bij het zgn. „ka-
belwachten".

En nog is de droeve lijst niet ten
einde. Ik denk aan de verschillende
Zandvoorters, die in Indië het
leven lieten, Piet Koper en zovele
anderen en zeker niet in de laatste
plaats aan onze Zandvoortse Joden.
Het aantal van hen, dat werd weg-
gevoerd en nimmermeer terugkwam
is ontstellend groot. 5% der bevol-
king bestond in vóór-oorlogse jaren
uit Joden, er waren ongeveer 125
gezinnen. Na de bevrijding waren

er nog tien gezinnen over. Ik denk
aan de zo bekende winkeliers, Bar-
tels, Bronkhorst, Noach, Rood, Ved-
der, de Zwarte, aan de onderwijzer
Leefsma en de onderwijzeres Mej.
Citroen, het zijn slechts enkele na-
men van de velen die gingen, om
nóóit meer terug te keren.

Groot en droef is de lange doden-
lijst uit die vijf bezettingsjaren van
ons kleine Zandvoort. Straks op 4
Mei, gaan we ze -wederom herden-
ken, de volgende dag op 5 Mei vie-
ren we onze 10de bevrijdingsdag,
maar óók dan zal deze droeve lijst

in onze herinnering voortleven. De
troost, dat hun offers tenslotte niet
tevergeefs waren, zal de benauwe-
nis van het „waarom" van dit alles
enigszins op de achtergrond schui-
ven, doch denkend aan hen, ja juist
denkend aan hen die het leven lie-
ten, blijft- het leven in ons: „Maar
die vijf jaren nóóit meer!

(Wordt vervolgd). K.

PASEN 19SS...
Het zon kunnen zijn dat dit op-

schrift V enigszins bevreemdt:
Pasen 1955. Alsof er met het Paas-
feest dit jaar iets heel bijzonders
aan de hand zou zijn. Alsof Pasen
dit jaar een geheel eigen karakter
zou dragen, onderscheiden van
andere jaren. En alsof de bood-
schap van Pasen, die blijde bood-
schap van licht en leven, glans en
glorie, opstanding en overwinning,
niet voor elk jaar dezelfde zou zijn.

Reeds voelt U dat het allerminst
de bedoeling kan zijn, U iets in deze
geest te suggereren. Integendeel:
als er één ding is, dat door de
eeuwen heen aan zichzelf gelijk
gebleven is, dan is het de boodschap
der opstanding: De Heer is waarlijk
opgestaan!
Tóch: Pasen 1955.

Tien jaren na het einde van
Wereldoorlog II is men nu overal
bezig de balans van deze jaren op
te maken. Balans umi herstel en
wederopbouw. Van (materiële)
tuinst, zeker, en hier en daar ook
van een (geestelijk) verlies? Maar
hoe het zij, één ding springt naar
voren: de dagen onzer jaren
kenmerken zich meer dan ooit door
een jagen naar, een zoeken, en ver-
krijgen van zoveel mogelijk zeker-
heid, n Sociale zekerheid van wieg
tot graf. 'n Economisch, zekerstellen
in loon en prijs, vraag en aanbod.
'n Politieke zekerheid uan even-
wicht van krachten tussen partijen
en grootmachten.
Temidden daarvan nu komt de

Paasboodschap, ook dit jaar. En ze
komt als de boodschap der on-
zekerheid.

Ja, U leest dat goed: onzekerheid.
Want Pasen gooit aardse zeker-

heden volkomen ondersteboven.
Ik denk aan die uroutuen, op die

prille Paasmorgen op weg naar

Jezus' graf. Hoe zeer hun leven de
laatste dagen ook geschokt is en
getormenteerd, één ding lueten ze
nu heel zeker: ze zijn op weg naar
een dode Jezus.
Ik denk aan de soldaten bij him

„Paaswake" in de hof van Jozef
van Arimathea. Wat er buiten
het graf gebeuren kan, weten ze
niet, maar één ding staat vast: i n
dat verzegelde graf heerst de abso-
lute zekerheid van de dood.
*En Jezus' jongeren,, uiteenge-

stoven na de debacle als kaf voor
de zomerwind, ze hebben één ge-
dachte gemeen: nu is alles voorbij.
Dat staat nu vast. Dat is nu wel
zeker.
Pasen breekt door dit alles heen.

Want de dode lééft! De zekerheid
van 's mensen existentie, onver-
mijdelijk eindigend in de"bloedloze
kilte van de Dood, schokt op haar
fundament. De dood is niet langer
het onontkoombare en zekere
einde. Hij heeft zijn meester gevon-
den: De Heer is waarlijk opgestaan!
Zo dan: Pasen 1955.

'n Wereld, 'n mensheid, die zich
tegen alles „verzekeren" wil, en die
zo langzamerhand tegen alles „ver-
zekerd" is, en die daarom ook zo
zeker is van de onvermijdelijke
dood, hoort de boodschap der on-
zekerheid. Het is een blijde
b o ods chap : de dood is ver-
slonden tot overwinning. Jezus leeft!
En wij met Hem!
„Want ik ben verzekerd, dat

noch dood noch leven, noch heden
noch toekomst, noch hoogte noch
diepte, ons zal kunnen scheiden van
de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Heer". (Romeinen S).

Dat is Pasen.

Pasen 1955

J. VAN DER MIJE.

Succesvol muziekfestival
Om méér dan één reden was het

muziekfestival, dat de accordeon-
vereniging „Zandvoort" Zaterdag-
avond j.1. in theater Monopole
organiseerde, een belangrijke ge-
beurtenis. In de eerste plaats om
het groot aantal inschrijvingen, (het
programma vermeldde niet minder
dan 23 optredenden), en hoewel een
eenzijdigheid in accordeonmuziek
aanvankelijk deed vrezen voor een
vermoeiende eentonigheid, was het-
geen solisten en ensembles op dit
gebied boden, van een dergelijk
gehalte, dat hiervan geen ogenblik
sprake was. Ten tweede bleek het
publiek dit initiatief van de accor-
deonvereniging zéér te hebben ge-
waardeerd. _ Er was n.1. voor dit

festival zéér grote belangstelling,
óók wethouder A. Kerkman met
echtgenote bevonden zich onder de
aanwezigen.

Nadat de ere-voorzitler, de heer
M. Weber, de avond met een wel-
komstwoord had geopend, speelde
de accordeonvereniging enkele
nummers onder leiding van de heer
Jan Davids, waarbij een verras-
sende vooruitgang in het spel op-
nieuw viel te constateren. Vooral
met de Lustspiel Ouverture van
Kéler Beja, in een arrangement
van J. Linard, werden voortreffe-
lijke momenten geboekt. Er was
fraai samenspel, een goede techniek
en een mooie toonvorming, terwijl
de toevoeging van ccn paukenist
een bijzonder geslaagde aanwinst-
bleek.

Hierna werd een aanvang ge-
maakt met de afwerking van het
programma der inschrijvers, waar-
uit de jury, bestaande uit de horen
T. J. Wildschut en Gosse Kroeso
uit Haarlem de moeilijke taak had,
vast te stellen, wie uiteindelijk uil

deze wedstrijd voor amateurs als

de besten naar voren zouden ko-
men. Het moet voor hen wel een
zéér moeilijke opdracht zijn ge-
weest, want er werd door de mees-
ten op verbluffend goede wijze ge-
musiceerd.
Wij denken aan een tweetal voor-

treffelijke uitvoeringen van de
Czardas van Monti; aan een prach-
tig gespeelde concert-etude van
Coen van Orsouw; aan een perfecte
vertolking van de ouverture „Ban-
dieten st-reiche" en een alles over-
heersend optreden van de brillante
accordeonnist Simon Hottentot uit
Oostzaan, die met- een polka en met
variaties op een walstempo de zaal
in vervoering bracht. Daar was
voorts het optreden van het accor-
deon-orkest „Scandalli" uit Am-
sterdam, onder directie van Fred.
Roozenboorn, dat feilloos en op
brillante wijze Ketelby's „Perzi-
sche markt" ten gehore bracht en
o.i. daarmede de beste prestatie van
de avond leverde. Ook het Hon-
gaars Zigeunertïio, o.l.v. Lajos Kist
uit Haarlem en het St. Marcus
amusements-orkost uit Haarlem
mag zeker niet ongenoemd blijven.
Het was verblijdend, te mogen

constateren, dat door de méér ge-
vorderden op het accordeon niet
uitsluitend naar amusements-mu-
zick werd gegrepen. We hoorden
Chopin en verscheidene andere
klassieken, waarbij de mogelijk-
heden, die hot moderne accordeon
biedt, ten volle werden gedemon-
streerd.

Eerst om half een 's nachts kon
do ere-voorzitter de uitslagen be-
kend maken en werden de prijzen
bestaande uit fraaie bekers, medail-
les en een vaantje, uitgereikt. Deze
uitslagen luiden als volgt:

Afd. jongste accordeon-solisten:
1. Sonja van Dam, A'dam, 113 p.;

2. Harry v. Koningsbruggen, Zand-
voort, 102,5 p.; 3. Olga van Dam,
A'dam, 100,5 p.

Afd. oudere accordeon-solisten:
1. Simon Hottentot-, Oostzaan, 123,5.

2. C. Ackers, A'dam, 110,5 p.;

3. Jane Gerlach, A'dam, 109 p.

Afd. ensembles: 1. Accordeonduo
P. Buijsen en Tiny Schallig, A'dam,
105 p.; 2. Hongaars Zigeunertrio
Haarlem, 88,5 p.; 3. St. Marcus
Amusementsorkest, Haarlem, 82 p.

Afd. zang en piano: 2de prijs

(zonder puntenvermelding H. Paap
(piano-solist).

Afd. Orkesten: Ie priis Scandalli-
orkest, Amsterdam, 112 punten.

Extra prijs voor jongste deel-

neemster: Olga van Dam, A'dam,
(6 jr.). Extra prijs voor jongste deel-

nemer: Henk Burger, A'dam (10 jr.).

Publieksprijs met 56 stemmen:
Simon Hottentot, Oostzaan, die

levens de beker voor de beste
accordeonnist van de jury ontving,

met lof van deze jury.

Eerst om 1 uur kon het bal aan-
vangen, dat voortreffelijk werd
verzorgd door het dansorkest „The
Moonlight Serenaders" o.l.v. Henny
Hildering en dat- tot half vier op
enthousiaste wijze werd voortgezet.

Met grote voldoening kan de
accordeonvereniging „Zandvoort" op
dit geslaagde festival terugzien, dat

stellig waard is, elk jaar opnieuw
te worden herhaald. K.

DAVERENDE DINGEN
Een inwoonster van Zand-
voort belde de politie op en
deelde mede, dat haar zwarte
kat op het dak van een nabij

gelegen woning zat, angstig

miauwde en er blijkbaar niet

meer afkon.
Een agent spoedde zich naar
de plaats van het onheil en
haalde de kat van het dak!
ïTaiir - onze politie al niet.

goed voor is!

%

Uitreiking Lahnsteinerpenning
Op Donderdag 28 April zal aan

een vijf en twintigtal inwoners
worden uitgereikt de Lahnsteiner
Penning als bewijs van erkentelijk-

heid van het Roode Kruis, voor het

5 maal afstaan van bloed.

Deze uitreiking zal geschieden in

gebouw Zomerlust en alle Zand-
voortse bloedgevers zullen tot deze
avond worden uitgenodigd.

Er zullen een tweetal films wor-
den vertoond, waarbij een welke
de gehele bereiding van het afge-

stane bloed en de toediening aan
patiënten etc. doet zien.

Toneelvoorstelling

«Biggenlonds»

De uitvoering ten bate van ons

„Biggenfonds" is thans officieel .be-

paald op Dinsdag 10 Mei a.s. in

gebouw Zomerlust. Een vroegere

datum was niet mogelijk, omdat
zéér vele verenigingen dan optre-

den en wij het niemand moeilijk

wilden maken. Na afloop ervan zal

er gelegenheid zijn tot het maken
van een dansje, waarvoor het dans-

orkest „De Notenkrakers" onder
leiding van Jan Kemp in een ge-

heel nieuwe samenstelling zijn

medewerking toezegde.

Bovendien vonden wij de regis-

seur van de toneelvereniging „'t

Voetlicht", de heer Plantenga be-

reid,, de regie op zich te nemen.

Met de auteur, do nu reeds méér
dan 80 jaar oude Jaap van der Poll,

die behalve „Levensavond" vele

andere toneelstukken schreef, wordt
thans onderhandeld, om hem deze

avond de opvoering van „Levens-
avond" te laten bijwonen.

In één onzer volgende nummers
hopen wij U over inhoud van en
medespclenden aan

t
het stuk nadere

bijzonderheden te melden. Voor
heden vragen wij U slechts: Houdt
U nu vast 10 Mei vrij. Wij beloven
U *n interessante en prettige avond!

Engelse schoolkinderen

luiden seizoen in

In pension Bernsen zijn Zondag
j.1. de eerste Engelse scholieren ge-

arriveerd, n.1. een groep van 35

jongens en meisjes van diverse

Engelse scholen, die daarmede offi-

cieel het toeristen bezoek 1955 aan
de badplaats hebben geopend. Zij

reizen met leidsters en leiders

onder auspiciën van „The workers
travel Association Ltd." en bliiven

8 dagen in Zandvoort, om daarna
plaats te maken voor volgende

groepen.

Zij werden bij hun aankomst in

hel pension op hartelijke wijze

toegesproken door de directeur van
stichting Touring Zandvoort, de
heer J. Th. Hugenholtz, die hun
diverse mogelijkheden, voor uit-

stapjes tijdens hun verblijf in

Zandvoort uiteenzette.

„Op hoop van zegen"
besloot haar toneelseizoen

Met een tweetal zeer te loven
opvoeringen van het toneelspel „Zijn
afgod" door Roland en Michael
Pertwee, die Donderdag en Vrijdag-
avond j.1. in theater Monopole plaats
hadden en waarvan wij die van
Vrijdagavond bijwoonden, heeft de
toneelvereniging „Op hoop van
zegen" haar toneelseizoen '54-'55

besloten.
Regisseur J. G. Bisenberger had

het met dit werk zijn mensen
niet semakkelijk gemaakt. Het ver-
eist zeker een behoorlijke toneel-
routine om dit spel tot een aan-
vaardbare opvoering te maken.
Dat- men hierin volkomen slaagde,
betekende voor deze oude Zand-
voortse toneelvereniging een niet

gering succes. Er was spanning en
leven in het spel van het gehele
ensemble en men wist het drama
in een steeds stijgende climax naai-

de ontknoping te voeren. Dat men
zich er angstvallig voor wist te

hoeden, in het melodramatische te

vervallen, waarvoor dit enigszins
sentimentele gegeven zich bij uit-

stek leende, kwam de gehele op-
voering wel buitengewoon ten
goede.
In de eerste plaats was dit zeker

te danken aan het beleefde en
overtuigende spel van de doodge-
waande zoon Simon, door Jb. Bos,
die als de verlopen misdadige
deserteur prachtig spel te zien gaf.

P. Herfst als de bitter ont-
goochelde blinde vader Sir Robert
Rawley, die aanvankelijk zijn als

gesneuveld gemelde zoon ziekelijk
verafgoodde, maakte van deze rol

een sterk sprekende en vooral in

zijn ontgoocheling, bij het vernemen
van de waarheid, ontroerende
creatie.

Niet minder was dit het geval
met Jo Bisenberger-Kromhout, die
ais zijn vrouw Joan ook nu weer
gaaf en boeiend spel te zien gaf als

de door angst- en vertwijfeling op-
gejaagde vrouw. Het was dit trio,

dat zeker het voornaamste aandeel
had in het welslagen van de op-
voering.

Doch ook de anderen pasten zich
aan dit spel prachtig aan. Ciska
Lammers als Jessica in een voor-
treffelijk volgehouden rol als over-
tuigd spiritiste; Mevrouw T. Alt-
huisius-Bakker, die wij voor het

eerst op de planken zagen in een
zeker niet onverdienstelijk gespeelde
rol als Angela, de vrouw van de
deserteur; een sympathieke Max-
well Oliver van A. G. Grnnt en een
goed aangevoelde met typisch En-
gels elan gespeelde Lord Clandon
van L. Paap. Kate een pittig ge-
speelde dienstbode-rol door Mej. N.
Loos en tenslotte een prima bestel-
ler door A. Kromhout.
Het publiek leefde in gespannen

aandacht mee met de angstig toe-
nemende verwikkelingen, die hun
hoogtepunt- en ontlading vonden in
de fraai in scène gezette ontkno-
ping, na een worsteling tussen
vader en zoon, eindigende met de
dood van deze laatste, een hoogte-
punt, waarin bewonderenswaardig
amateur-toneelspel te constateren
viel.

Regisseur Bisenberger heeft met
deze opvoeringen een perfecte
prestatie geleverd en zeker het
kunnen van zijn ensemble niet over-
schat. Hij ontving na afloop hier-
voor namens de medespelenden, een
aandenken, waarbij hem dank werd
gebracht voor zijn uitstekende lei-

ding, terwijl het ensemble welver-
diend in de bloemetjes werd gezet.
Met véél voldoening kan „Op

hoop van zegen" op een zéér ge-
slaagd uitvoerings-seizoen terug-
zien. K.

Feestavond Handelsver.
De Zandvoortse handelsvereniging
zal ter sluiting van het winter-
seizoen 1954-'55 aan de leden met
hun dames een feestavond aan-
bieden, welke zal plaats hebben op
Donderdag 21 April in Zomerlust.
Benny Vreeden's cabaretgezel-

schap zal deze avond verzorgen met
dé opvoering; van een ïevue.

R.K. Jong Zandvoort «Instuif»

Onze afdeling opent 2e Paasdag
officieel „De Instuif" met een groot
Paasbal, waaraan verschillende
attracties zijn verbonden. Alle R.K.
jongelui worden uitgenodigd deze
avond bij te wonen, die gehouden
wordt in het Patronaatsgebouw en
aanvangt- om 8 uur. De muziek
wordt verzorgd door de band „The
Rhythm Four".

a lififliflnh N.v.

^Pacfu&ó 1955
MENU d ƒ7,50

Oeufs d la Russe
toast et beurre

Crème de Volaille

*

Tournedos aux Champignons
Petits pois fins

Surprise de PaQues

MENU d ƒ12,50

Cocktail d'Homard frais
toast et beurre

Consommé Henry IV
*

Filets de Sole au Vin Blanc
Petits carottes

*

Poulet de Grain roti
Compóte fines

Surprise de Paques

GELIEVE TIJDIG TE RESERVEREN. Tel. K 2507 - 2163.

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De WolbaaP'
Haltestraat 12a - Telef. 2099

HOOGWATER
H.W.

April
Zj.W. H.W. L.W. Strand

berijdbaar

10 5,21 12,30 17,37 —,30
11 5,54 13,00 18,14 1,00

12 6,28 13,30 18,48
13 7,03 14,00 19,26
14 7,43 14,30 20,14
15 8,38 15,30 21,15
16 9,43 16,30 22,29

9,30-15,30
10,00-16,00

2,00 10,30-16,30

2,30 11,00-17,30

3,00 11,30-18,00

4,30 32,30-19,00

5,30 13,30-20,30

Samengestatd door P.u.d.Mtfe KCzn.

/êt&**^s

dt btkendt Zwitstn»

KclwQ(iheld.iptcpuatanv

Worden door een Vitamol schoon-
heidsspecialiste op 12 en 13 APRIL
in onze zaak gedemonstreerd.
Voor deze gratis complete

gezichtsmassage en huidadvies kun-
nen zich nog enkele dames bij ons
opgeven, de behandeling geschiedt
n.1. alleen volgens afspraak.
Wij wensen U gaarne PRETTrGE
PAASDAGEN en onthoudt één ding

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TELEF. ai07



Adyi
advr

Doet Uw

Paas-ïnkopen

BAKELS
Sinds 1874

DAMES
Japonnen - Blouses - Vesten
Sjaals Handschoenen Nylonkousen

HEREN
Kerko Overhemden - Dassen
Sokken - Vesten - Truien Kerkstraat 29-31

GERO ZILVIUM

GERO ZILMETA

LEERDAM GLASWERK
en KRISTAL

KOPERWERK
PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMAILLE
KEUKENUITRUSTINGEN

HUISH. ARTIKELEN

KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

Kodak Camera v.a. .. ƒ10,50

AGFA CLACK ƒ25,—

KODAK CINE CAMERA
2,7 lens ƒ186,—

AGFA ISOLETTE ƒ88,—

ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,—

ROLLEICORD
ROLFILMS: Ilford, Gevaert,

Kodak, Agfa, Dalco.

ONTWIKKELEN, AFDRUK-
KEN EN VERGROTEN.

Officieel Kodak en
Bell & Howell Dealers.

LEICA SPECIALISTEN.

25 jaar onderwijzeres
aan de Wilhelminaschool

Zaterdagmiddag vond in het speel-
lokaal van de kleuterschool der
Wilhelminaschool de huldiging
plaats van Mej. A. H. Janssen, die
het feit herdacht, dat zij gedurende
25 jaar als onderwijzeres aan deze
school verbonden was. na tevoren
als zodanig reeds 8 jaar het Chris-
telijk onderwijs in Heerlen te heb-
ben gediend.

Er was voor dit bijzondere jubi-
leum grote belangstelling, w.o. óók
die van burgemeester Mr. H. M.
van Fenema met echtgenote, eerst-
genoemde in zijn kwaliteit als lid
van het schoolbestuur.

Na in de ochtenduren door de
schoolkinderen in een intiem
samenzijn te zijn gehuldigd, waarbij
aan Mej. Janssen een fraaie wek-
kerklok werd geschonken ter plaat-
sing in haar klasselokaal, heette
omstreeks drie uur het lid van het
schoolbestuur, de heer J.H.B. Brink,
de aanwezigen welkom, inzonder-
heid het onderwijzend personeel,
de oudercommissie en het onder-

wijzend personeel van andere
Zandvoortse scholen.

Ds. C. de Ru, als voorzitter van
het schoolbestuur, sprak hierna de
jubilaresse toe en herinnerde er-
aan, dat deze grote dag in haar
leven, allen aanging, die met haar
samenwerken. Spreker gewaagde
van de grote waardering, die het
schoolbestuur voor het werk van
de jubilaresse had, waardoor zij

een warme plaats in veler harten
verwierf. Haar naam werd hierdoor
in Zandvoort zelfs een begrip.
Na dank te hebben gebracht

voor alles, wat Mej. Janssen voor
de opvoeding der kinderen en in het
belang van de Wilhelminaschool
had gedaan, en na de hoop te

hebben uitgesproken dat nog vele
jaren aan dit jubileum zouden
moeen worden toegevoegd, bood
spreker namens het schoolbestuur
de jubilaresse een fraai armband-
horloge aan.
De heer Brink deed hierna voor-

lezing van binnengekomen schrifte-
lijke gelukwensen, o.m. van de heer

Inspecteur van het Lager Onderwijs
to Haarlem, de heer Schoenmakers,
het hoofd van de Dr. Albert Fles-
manschool, de Hannie Schaftschool
en de Karel Doormanschool, de
heren Ramkema, v. Ekeren en, Ma-
belis, die allen verhinderd waren
aanwezig te zijn. Vele andere be-
langstellenden hadden met bloem-
stukken van hun genegenheid blijk

gegeven.

Het hoofd van de Wilhelmina-
school, de heer J. A. Wagtendonk,
herinnerde aan de 25 jaren, die hij

tezamen met de jubilaresse op deze
school doorbracht, een periode,
waaraan spreker met groot genoe-
gen terugdacht. Vele oude school-
herinneringen werden door spreker
opgehaald, waarna deze erop wees,
in de jubilaresse het meest te waar-
deren haar gelijkmatigheid en vol-
strekte volharding. Gevoelig blij-

vend voor het oude* maar belang-
stelling hebbend voor het nieuwe
in het onderwijs, kenmerkte zij

zich als de ideale onderwijzeres.
Het was sprekers oprechte wens,
nog vele jaren met haar te mogen
samenwerken.

De heer J. Boogaard sprak ver-
volgens woorden van dank namens
de oudercommissie en schonk haar
namens deze commissie een boek.

Padvindsters traden hierna na
voren en huldigden de jubilaresse
met een fraai boekwerk.

Namens het gemeentebestuur van
Zandvoort sprak de heer J. Hooeen-
doorn, daar de beide wethouders
verhinderd waren aanwezig te zijn
en de burgemeester niet in zijn
functie als zodanig deze middag
aanwezig was.

Nadat de heer N. H. van Wijk
namens de collega's in een geestige
speech de prettige collegialiteit van
de jubilaresse had getoond, een
broer van Mej. Janssen zijn be-
wondering had geuit voor het spon-
tane in deze huldiging en de heer
J. Koper namens de oud-leerlingen
de grote verdienste van de jubila-
resse had geschetst, dankte tenslotte
Mej. Janssen allen, die deze dag
voor haar onvergetelijk hadden ge-
maakt, erop wijzend, dat zij niet
anders dan haar plicht deed, een
aangename plicht, die zij nog ge-
ruime tijd hoopte te blijven ver-
vullen.

Van 4 tot 5 uur was er hierna
voor ouders, oud-leerlingen en be-
langstellenden gelegenheid, de
jubilaresse geluk te wensen, waar-
van een zéér druk gebruik werd
gemaakt. K.
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Gezelligheid Zomer en winter geopend Sfeer

Eierzoek-wedstrijd
Jongens en meisjes,
De jaarlijkse grote eierzoek-

wedstrijd voor kinderen van 4 tot
14 jaar heeft ook dit jaar weer
plaats op het strand vóór de Ro-
tonde a.s. Zaterdagmiddag 2 uur.
De firma Hamers, de firma Nooy

en Zandvoorts Nieuwsblad zorgen
ervoor, dat julhe weer een prettig
uurtje zullen hebben. Er zullen dit
jaar honderd eieren worden beera-
en en er zijn óók honderd prijzen !

Elk kind mag echter niet méér dan
één ei inleveren, dus als je een ei
gevonden hebt en je prijs hebt ont-
vangen, mag je verder niet meer
meedoen. Iedereen, die het toch
doet, moet voor straf het gevonden
kalk-ei opeten!
De politie zal ervoor zorgen, dat

alles weer ordelijk toegaat. We
rekenen er dus op, dat jullie de
aanwijzingen van de agenten stipt
zullen opvolgen. Maar dat spreekt
vanzelf natuurlijk, want in Zand-
voort kennen we geen vervelende
of lastige kinderen!!
Dus tot a.s. Zaterdag 2 uur op het

strand vóór do Rotonde en niet
dringen, want het strand is groot
genoeg!

KOPERs
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Amateurfotografen vereniging
De Zandv. amateurfotografen-

vereniging verzoekt ons even de
aandacht te willen vestigen op de
bondslanddag van de bond van Ne-
derlandse amateur-fotografenvere-
gingen, welke Zondag 24 April a.s.

op Schiphol wordt gehouden. Wie
hieraan wil deelnemen, moet zich
vóór 15 April in verbinding stellen
met de heer H. Vos, Grote Krocht
32a. Het belooft een kosteliike en
leerzame, dag te worden. De heer
Vos zal gaarne alle inlichtingen
over de indeling van deze dag ver-
strekken. Er zal o.a. een filmvoor-
stelling zijn en gelegenheid tot het
maken van rondvluchten boven
Amsterdam.

Wij zijn allen moordenaars
Deze, onder bovenstaande niet

bepaald zachtzinnige titel, door
Andre Cayatte vervaardigde Franse
film — niet voor kinderen! —
neemt stelling tegen de doodstraf
met alle ellende die er aan vastzit,
voltrokken aan mensen, die door
opvoeding en milieu als het ware
voor de misdaad zijn groot gebracht
Hij pleit voor een preventief ge-
richte sociale zorg, die in veel ge-
vallen kan voorkomen wat de dood-
straf toch ook niet geneest.
Deze aanklacht tegen de dood-

straf doch tevens pleidooi om meer
verantwoordelijkheidszin t.o.v. soci-
aal-misdeelden is verrassend knap
van vorm, diepmenselijk van in-
houd, met meesterlijk getroffen
scènes. Hot geheel bezit ongetwij-
feld „stijl". Deze „film noir" ein-
digt onbeslist, maar met een ont-
roerende smeekbede, die een wij-
dere horizon opent.

In het voorprogramma wordt o.m.
vertoond „Operation Hurricane",
een knappe (bekroonde) documen-
taire over een zo precair onderwerp
als de vervaardiging en ontploffing
van een atoombom. Sober met een
summum aan zakelijkheid en na-
tuurlijke spanning, voortreffelijk
van fotografie en montage, krijgt
deze film ook door de bijna obse-
derende muziek het karakter van
een thriller.

„Images pour Debussy" is een
fascinerend spel van bewegingen
dat met het muzikale mouvement— 3 arabesken van Debussy — tot
een harmonische eenheid groeide
De tekenfilm „Le petit Soldat" van
Grimault wordt hieraan waar-
schijnlijk toegevoegd. Een interes-
sant en boeiend filmprogramma,
dat „'t Helm" U Donderdag 14 April
in theater Monopole biedt.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het le elftal van Zandv.meeuwen
was Zondagmorgen in de vriend-
schappelijke thuiswedstrijd tegen
D.C.L. niet bijster in vorm en ver-
loor met 3-0.

Het 5e elftal handhaafde zijn on-
geslagen record door de uitwedstrijd
tegen Spaarndam 2 te winnen.
Het jun. a elftal werd voor ver-

dere deelname aan het tournooi om
de v.d. Aart-beker uitgesloten door-
dat de wedstrijd tegen D.S.S. a
werd verloren.
Een goed resultaat boekte het le

Zaterdagmiddagelftal door gelijk te

spelen legen het sterke C.J.V.V.
Het was een spannende ontmoeting,
waarin door beide partijen enthou-
siast werd gespeeld.

Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1-D.C.L. 0-3
Spaarndam 2-Zandvoortm. 5 1-4
Zandvoortm. 6-Geel Wit 3 1-6
Zandv.m. jun. a-D.S.S. a, 0-2
Haarlem £-Zandv.m. jun. b 4-0
Zandv.m. jun. c-Hillegom c 11-0

Uitslagen, van j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. 1-CJ.V.V. 1-1

Zandvoortm. 2-J. Hercules 1 0-3
Zandv.m. adsp. b-K'land b 2-0
E.H.S. c-Zandv.m. adsp. d 0-3

Afdeling handbal. De uitslagen van
j.l. Zondag waren:
Dames: H.O.C.-Zandvoortm. 2-1
Heren: Zandv.m. 1-Rapiditas 10-10
Zandv.m. 2-IJmond 2 Urn. n.o.

Programma voor a.s. Maandag,
2e Paasdag:
Laakkwartier 1-Zandv.m. 1 2 u.

Zandv.m. 2-Terrasvogels 2 2,30 u.
E.D.O. 5-Zandv.m. 4 9,45 u.
Zandv.m. 5-T.Y.B.B. 5 12 u.

Stormvogels 7-Zandv.m. 6 10 u.

Stormvogels 8-Zandvm. 7 10 u.

Zandv.m. jun. b-V.V.H, b 9,45 u.

Zandv.m. jun. c-H.F.C. h 9,45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 2-Concordia 4 u.

Zandv.m. adsp. a-H'lem a 2,30 u.

Zandv.m. adsp. b-H'lem d 3u.
Zandv.m. adsp. c-H'lcm g 2 u.

V.V.H. c-Zandvm. adsp. d 2,30 u.

KJ.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde de K.J.C,

voor het clubkampioonschap en de
eier-avond. De stand van het club-
kampioenschap volgt volgende week
le prijs G. Keur; 2e prijs Jac. Ver-
steege; 3e prijs H. Augustin; 4c
prijs P. Schijff.

Prettige belangstelling
Hoezeer de heer Dragan Petro-

vitch in Zandvoort een populaire
figuur is, niet alleen in Zandvoort
doch óók daarbuiten, bewees wel
de grote belangstelling, die er de
vorige week bestaan heeft, toen
bekend werd, dat hij officieel gena-
turaliseerd was.

Zijn huis en zaak waren vol
bloemen en planten en onder de
vele aanwezigen, die wij Donder-
dagavonds bij hem aantroffen, toen
bekend was geworden uit couran-
tenberichten, dat hij thans officieel
Nederlander was, bevonden zich o.a.

Zandvoorts korpschef van politie,

Zandvoortse doktoren, verschillen-
de raadsleden, de walvismillionnair
Floris Meslier, die voor dit nieuws
speciaal met zijn echtgenote uit
Brussel was overgekomen, voorts
Tom Schreurs, de bekende Avro-
sport-verslaggever, de voorzitter
van de bond van oud-illegale wer-
kers, afd. Haarlem, de heer Bc—
gaards en met hem vele andere be-
kende oud-illegale werkers.
Wanneer we bedenken, dat de hr.

Petrovitch, gedachtig aan zijn enor-
me vriendenkring, besloten had,
geen ruchtbaarheid te geven aan
deze voor hem zo verheugende ge-
beurtenis, dan bleek uit de zéér
grote spontane opkomst wel, hoe-
zeer men hem allerwegen waardeert
Er werden vele hartelijke woor-

den tot hem gesproken en hij en
zijn echtgenote zullen zich zeker
nog héél lang deze belangrijke pe-
riode in hun leven blijven herin-
neren.

Sluiting bureaux
Voor zover de dienst het toelaat,

zullen de gemeentelijke bureaux en
diensten te Zandvoort op Zaterdag
9 April gesloten zijn.

Uitvoering

kleuter- en kinderkoor

Op Zondagmiddag 24 April om
half drie, zal het R.K. kleuter- en
kinderkoor, onder leiding van Leonie
Molkenboer, een uitvoering geven
van zang, spel en dans, in het Pa-
tronaat. Medewerking wordt ver-
leend door een klein koor bestaande
uit leerlingen van het R.K. Meisjes
Lyceum „Sancta Maria" uit Haar-
lem, die tevens enige dansen zullen
uitvoeren. Entree volwassenen 75 et
Kinderen, onder 14 jaar 50 et., te
bekomen op Zaterdag 23 April in
het Patronaat tussen 2 en 4 uur en
vóór 't begin van de uitvoering.

Contact-avond U.L.O.- school
Onder auspiciën 'van de ouder-

commissie zal de Wim Gertenbach-
school voor U.L.O. op Vrijdag 15
April de jaarlijkse contact-avond
lussen ouders en leerlingen houden
in gebouw „Zomorlust". Een aan-
trekkelijk programma, dat geheel
door de leerlingen zal worden ver-
zorgd, zal worden uitgevoerd.

Na afloop zal er gelegenheid zijn
voor oen gezellig dansje, waaraan
het dansorkest „De Nolenkrakers"
o.l.v. Jan Kemp medewerking ver-
leent. Da oudercommissie rekent
erop, dat vele ouders van deze ge-
zellige avond zullen gebruik maken.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandag/Dinsdagmorgen 8 uur.

le Paasdag: Dr. C. F. M. Robbers,
Koninginneweg 34, Tel. 2813.
2e Paasdag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg Ia, Tel. 2499.

Dienst wïjkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot
Maandag/Dinsdagmorgen 8 uur.

le Paasdag: Zr. S. M. de Wüde,
Zeestraat 67, Tel. 2720.

2e Paasdag: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, Tel. 2791.

Verloskundige
Beide Paasdagen: Zr. G. Bokma,

Tolweg 6, Tel. 2816.

Originele reclame
Het ging de heer Nooy wel zéér

aan het hart, dat hij zijn show

—

ruimte in het gebouwtje van stich-
ting Touring Zandvoort moest mis-
sen, omdat de stichting deze zelf
nodig had. Hij maakte er enkele
weken geleden een originele in
'zwart-wit uitgevoerde kennisge-
ving van. in deze etalage-ruimte,
waarin hij er zijn leedwezen over
uitsprak, te moeten, melden, dat hij
deze ruimte kwijt raakte. En de
daarop volgende week, toen reeds
een nieuw idee in zijn brein was
ontstaan, deed hij hier in een leuke
etalage, uitgevoerd in schrille bonte
kleuren, opnieuw kennis van. Thans
is zijn nieuwe showxoom alweer ge-
reed en fleurt opnieuw ons Raad-
huisplein op fraaie wijze op. Naast 't

gebouwtje van stichting „Touring"
heeft hij n.1. een geheel nieuwe,
kleine showroom laten inrichten,
die thans legen de muur geplaatst
is. We menen, dat met deze goed
gevonden oplossing, èn de stichting
èn de heer Nooy tevreden zullen
zijn. De stichting kreeg een groter
kantoorgebouw, hetgeen drir> "end
nodig was, en de heer Nooy behield
zijn showroom, zij het dan ook een
metertje verder, een oplossing ten-
slotte, die óók het publiek zéér
zeker zal voldoen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 25 Maart 1.1. hield de

afdeling Zandvoort van de N.C.V.B.
haar derde jaarvergadering. De
tijd voor de pauze werd gevuld
door de huishoudelijke zaken. Uit
't verslag der secretaresse bleek,
dat de interne aangelegenheden vlot
verlopen; 't ledental stijgt nog
steeds, dit jaar van 77 tot 91. De
penningmeesteresse toonde in haar
verslag aan, dat de financiële toe-
stand zeer bevredigend is; er is een
verblijdend batig saldo. Nadat af-
gevaardigden van Haarlem, Heem-
stede en Bloemendaal haar geluk-
wensen hadden aangeboden, werd
gepauzeerd. Daarna begon 't ge-
zellige gedeelte van de avond. De
leden zelf hadden voor 'n pro-
gramma gezorgd, dat er wezen
mocht. Er werd veel gelachen. Tot
slot werd 't bondstableau vertoond,
waarna de avond met dankgebed
gesloten werd.

Actie padvindsters
In de week na Pasen wordt weer,

evenals vorige jaar, de actie „Een
Heitje voor een karweitje" ge-
voerd. De padvindsters zijn voor-
zien van een opdrachtenboekje. De
bedoeling is, dat een ieder, die een
karweitje laat opknappen dit even
aantekent in 't boekje, zodat con-
trole mogelijk is. De meisjes geven
dan een zegeltje af om. op de deur
te plakken, zodat U niet onnodig
gehinderd wordt. De opbrengst is

gedeeltelijk voor 't eigen werk en
gedeeltelijk voor de stichting 1940-
1945. De padvindsters rekenen op
flinke hoeveelheid werk en een
vriendelijke ontvangst.

«De vliegende schotel»
De op 10 Februari opgerichte

vereniging voor Hervormd Jeugd-
werk te Zandvoort „De vliegende
schotel", heeft een. programma
samengesteld voor de maanden,
welke nog voorafgaan aan het
komende zomerseizoen. Deze ver-
eniging, waarvan het doel is, ver-
antwoorde ontspanning te brengen
aan meisjes en jongens boven de 17
jaar,, koos tot voorzitter de heer
Ger Cense, Kostverlorenstraat 115.

Op Zaterdag 16 April zal de
Openings-propaganda-avond plaats
hebben ,vóór de pauze met een één-
acter, na de pauze met een bont
programma. Deze avond wordt ge-
geven in gebouw „Zomerlust".
Enkele weken daarna zal een

filmavond worden georganiseerd,
terwijl dit seizoen zal worden be-
sloten met een gezamenlijke auto-
bus-tocht. In September gaat men
dan op volle toeren draaien. Elke
veertien dagen zullen er bijeen-
komsten zijn en het programma zal

zo gevarieerd mogelijk -worden ge-
houden met o.a. toneel, film, caba-
ret, muziek en declamatie.
Er bestaat voor dit op grote schaal
opgezet Christelijk jeugdwerk reeds
grote belangstelling. Het bestuur
wijst er ons uitdrukkelijk op, dat
„De vliegende schotel" jongeren
wil aantrekken van alle gezindten,
om zodoende te komen tot Christe-
lijk jeugdwerk in de meest uitge-
breide zin van het woord, men stelt

zich nl. op zo breed mogelijke basis.
De organisatoren verzoeken ons,

nog te willen mededelen, dat
entreekaarten voor deze openings-
propaganda-avond op 16 April a
50 et. verkrijgbaar zijn bij Mevr.
Blaauboer, Haltestraat 46, boekh.
Lorenz, Haltestraat 13, sigarenmag.
Drommel, Haltestraat 9 en boekh.
Sijtsma, Tollenstraat 47. A.s. Dins-
dag en Woensdag 12 en 13 April zal

er óók kaartverkoop zijn in Zomer-
lust van 7.30-8.30 uur met gelegen-
heid tot gratis plaatsbespreken.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en. Zondag:

E.D.O. a-T.Z.B. jun. 13-0

v.d. Aart-beker.
T.Z.B. adsp. b-B.S.M. b 2-6

Programma voor a.s. Maandag
(2e Paasdag):

T.Z.B. 1-S.V.Y. 1 2.30 u.

H.B.C. 5-T.Z.B. 2 2.30 u.

B.S.M. jun. a-T.Z.B, a 4.30 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-S.H.S. a 3u.

KJ.C. Noord
Donderdag 31 Maart speelde K.J.C.
Noord om het maandkampioenschap
Eerste werd Jb. Keesman 24073 p.;

2de Ch. Keur 24061 p.; 3de G. van
Veen 23842 p.; 4de C. Leen 23812 p.

In het nederlaagtournooi K.J.C.
Hollandia wist K.J.C. Noord beslag
te leggen op de 2de en Marsenprijs.

Training motoren
Zondag j.l. werd het motor-ren-

seizoen op het circuit wederom in-

gezet met vóór-training voor motor-
renners, waartoe de K.N.M.V, voor
het eerst dit jaar gelegenheid had
opengesteld.

Er werden onder het toeziend oog
van Piet Majoor deze eerste middag
geen slechte tiiden gemaakt door
de vele renners, die op de baan
verschenen.

Het circuit bleek zich, ondanks
de grillige winter, in uitstekende
conditie te bevinden. De snelste
tijden waren als volgt:

125 cc. J. Caspers, Haarlem, op
Sparta, 2.37 min. is 105 km./u.

250 cc. Lo Simons, Rijswük, op
Parilla, 2.18 min. is 109.38 km./u.

350 cc. J. van Wees, Amsterdam,
op B.S.A. 2.11 min. is 115.23 km./u.

500 cc. P. Knijnenburg, Wasse-
naar, op Matchless, 1.58,6 min. is

127,5 km./u.

Zijspan: Henk Steman, Voorburg,
Matchless, 2.21,5 min. is 106.68 km.

Vrijdag j.l. trainde Lex Beels in
zijn nieuwe 500 cc. Cooper en be-
reikte een snelheid van méér dan
130 Km per uur.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Maart
1955 ingelegd ƒ67.480,32; terugbe-
taald ƒ62.142,60.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Goede Vrijdag, 20 uur:
Ds. A. de Ruiter.

Eerste Paasdag, 10 uur: Ds. A. de
Ruiter. (10-10.15: Zangdienst).

17 uur: Ds. D. Ringnalda, Overveen.

HERVORMDE KERK
Goede Vrijdag v.m. 10.30 uur:

Ds. C. de Ru. Bed. H. Avondmaal.
n.m. 7.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Bediening H. Avondmaal.

Zondag (le Paasdag) v.m. 10.30 uur:
Ds. C. de Ru. Medewerking kerk-
koor en instrumentale muziek.

n.m. 7 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Paaswijdingsdienst voor de jeugd.
Medewerking kerkkoor.

v.m. 9.15 uur: Jeugdkapel met Zon-
dagsschool (oudste kinderen).
Spr. Ds. J. v.d. Mije.

12 uur: Zondagsschool kleintjes van
Noord en Zuid in de, Wilh.school.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

A.s. Vrijdag n.m. 8 uur:
,

Ds. H.A.C. Snethlage, Rotterdam.
Bediening Heilig Avondmaal.

Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. H.A.C. Snethlage, van R'dam.

Ned. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis" Spr. de heer
M. C. Drarjer van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

BURGERLIJKE STAND
1-6 April 1955.

Ondertrouwd: H. A. F. Habraken
en E. M. M. Zegwaard; R. M. van
der Meij en J. F. Reijer.
Getrouwd: W. Steijger en E. C.

Rikkert; P Verschoor en E. van den
Bos; H.Jansen en A. M. van Poel-
geest.

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Coiffure-

creatiom

JOH. 1. SniERBUYK
Tborbeckvsuaut II. /.androort

vis d rit Hotel Houwes
Telefoon 3382

Ook voor PARFUMS

Balcon-varia
Aerie: Nou Wullum, nog twie daege
en 't is alweer Paes. Wat denk je
d'r van jü, zouwe we nog 'n
bietje vollek kraige?

Wullum: Reken d'r op jü, as 't weer
'n bietje meezit, kraige we 't

hardstikke druk.

Aerie: 'k Hoop allienig maer,
dat meneer Hugenhols 't zal
kenne stouwe om al die mense
onder dak te brenge, want dat is

'em verleje jaer helegaer niet
mee'evalle.

Wullum: Daer hoef je je nou niet
sappel over te maeke Aerie, want
naer 'k 'ehoord heb, zit 't nou
wel goed. De maissies bai Touring
motte Zaeterdag veur Paes over-
werreke en meneer Hugenhols
óók. 't Is allegaer liefdewerk hoor,
maer ze doen 't graeg.

Aerie: Jae jü en de jonges, die de
mense naer derloi slaepplaese
motte brenge, zain óók al op-
'elrommeld, 't Zaekie is nou wel
goed voor mekaer.

Wullum: Maer weet je, wat 'k
erreg vin Aerie? Dat de Zanverse
jonges en maisies derloi fetsoen
niet kenne houwe teuge de
schoolkinderen uit Engeland, die
hier nou weer zain 'ekomme. Ze
maeke d'r compleet 'n malleboel
van en ze wete van baldadighaid
niet, wat ze zulle oitspoke. De
pliessie most d'r al an te pas
komme.

Aerie: Praet me d'r niet van, Wul-
lum, 'k heb 't 'ezien jü, laest op
'n avend op de Hogeweg. 't Was
schandaelig. En wat d'r1 nou voor
lol an is, dat is me een raedsel.
't Is maer te hope, dat de vaeders
en moeders van die Zanverse
kwaejonges 't in de gaete kraige,
dan zal 't wel af'elope zain, want
't is gien reclaeme veur ons durp.

Wullum.: 'k Zag onze burgervaer
óók weer op 't gemlcntehois
Aerie. Die heb z'n vekansie d'r
al weer opzltte.

Aerie: En hai had 't wel nojig óók
jü en nou mot je es oplette, 'k
denk, dat we nou wel gauw zulle
hore, hoever 't met onze pier staet,
al 'eloof 'k niet, dat we ons hen-
gellje al hoeve klaer te maeke,



Waarheen niet de Paasdagen?
Natuurlijk óók naar

Paviljoen „DE VIJVERHUT"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties . Billijke tarieven.

PATISSERIE

C/tefcld
THORBECKESTRAAT 5

TELEFOON 3390

Vraagt Uw aandacht voor haar

Paastaarten
reeds vanaf f 3,50

Gaarne vroegtijdig bestellen!

Wij verwerken uitsluitend, roomboter.'

„Dubarry 9 '

NYLONKOUSEN
De kous met de goede rek en lengte voor
de Hollandse Huisvrouw. Deze nylon is

niet te evenaren in kwaliteit!

Dubarry geel ƒ3,95. Dubarry oranje ƒ4,25, ook
in maat 8V2 . Fantasie nylons vanaf ƒ3,60
Serveerschortjes ƒ 2,25. Grasl. verpleegsters-
schort ƒ4,95 B.H.'s ƒ1,15. Kinder onderjurk m.
kant vanaf ƒ2,40.

„De Kampioen"
HALTESTRAAT 59

VRIENDELIJK VERZOEK:
Wilt U zoveel mogelijk Zaterdagmorgen komen?

Vleeshouwerij

COR VAN ELDIK
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2616

Biedt U voor de Paasdagen
als RECLAME aan:

RUNDERROLLADE vanaj f2,— 500 gr.

KALFSFRICANDEAU ƒ2,— 500 gr.

KALFSFRICANDEAULAPPEN .. ƒ1,90 500 gr.

V-ARKENSCARBONADE (sch.) ƒ1,80 500 gr.

RUNDERLAFPEN vanaf ƒ1,65 500 gr.

Voor de boterham:
250 gr. van onze beroemde gek. worst 85 et.

200 gr. van onze prima leverworst 50 et.

150 gr. Kinnebakham 50 et.

150 gr. Org. Corned Beaf 60 et.

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Jachtworst . . 75 et.

100 gr. Rosbeaf en 100 gr. Lunchworst . . 75 et.

Prettig Pasen!
Prijsverlaging koelkast POPE 1281.

inhoud. Van ƒ1050,— thans ƒ895,—
of ƒ51,— p.m. Prachtig van uit-
voering, alle ruimte benut. Komt U
eens kijken?
Prijsverlaging Philips Droogscheer-
apparaat van ƒ49,75 voor ƒ39,75.

PAASPROGRAMMA PER TELEVISIE!
Philips Televisie vanaf ƒ 495,—, zeer scherp
beeld ƒ697,—; prima beeld ƒ1095,— en ƒ1395,—
groot beeld. Ook thans leverbaar als meubel.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig. Service
100%. - Philips Radio: In iedere prijsklasse

een kwaliteitsproduct. Maak van Uw radio een
gramofoon-combinatie. Philips Platenspelers en
wisselaars. Ook leverbaar in koffer. FRIDOR
platenspeler of wisselaar met 10 platen naar
keuze, zonder vooruitbetaling, vanaf 12 x ƒ12,75.

GRAMOFOONPLATEN naar keuze.
In een wip schoon schip. Voor de schoonmaak,
een stofzuiger uit onze zaak. STOFZUIGERS,
div. merken op slee vanaf ƒ2,— p.w.

Wij leveren div. merken, fornuizen, wasmachi-
nes, koelkasten, droogmachin.es, strijkbouten,
broodroosters e.d.

Erkend Philips Service Dealer. - Wij regelen
na persoonlijk overleg de betaling met U.

TELEF. 2534 KOSTVERLORENSTRAAT 7

ADVOCAAT
De Paasdrank bij uitnemendheid!

EIGEN MERK per fles ƒ3,80

BOLS per fles ƒ4,80

OUD per fles ƒ4,65

COOYMANS per fles ƒ4,50

SCHADE & BUYSING per fles ,/'4,50

ZWARTE KIP per fles ƒ4,75

Ook halve flessen leverbaar.

28 Mei-ken Z.O. GEWEVER VOORRADIG.'

H. A. van Deursen
Wijnen en Gedistilleerd

KERKSTRAAT 12A - TELEFOON 2532

Prettige Paasdagen!
Breng zon in Uw huis met heerlijk

vlees of extra fijne vleeswaren van

Slagerij Burger
Een greep uit onze enorme sortering:

100 gr. Ham 48 et. SPECIAAL AANBEVOLEN:
100 gr. Snij worst 48 et. 150 gr. Ontbijtspek
100 gr. Pekelvlees 48 et. zonder zwoerd 57 et.

KLu^S^./.: Set 150 gr. Kinnebakham .. 45 et.

100 gr. Gek. Tong 89 et. 20" gr- Pork 59 ct -

100 gr. Mager Bacon .

.

79 ct. 200 gr. Gek. Rookworst 59 ct.

100 gr. Hausmacher 58 ct. 200 gr. Boterhamworst 59 ct.
100 gr. Brunswijker 55 ct. ,m „ r „hr rjphnki HHct
100 gr. Gelard. Lever .. 58 cl.

200 gr. Gebr. Gehakt .. 55 ct.

100 gr. Ongel. Lever .. 58 ct. 200 gr. Leverworst .... 45 ct.

100 gr. Gekruide Lever 53 ct. 200 gr. Saks.Smeerworst 59 ct.

100 gr. Lever Cocktail .

.

55 ct. 200 gr. Landbloedworst 45 ct.
(Iets fijns!)

100 gr. Berliner 45 ct.
en^ 7"

100 gr. Leverkaas 45 ct.

100 gr. Salami m. knofl. 89 ct. A1-le vlees en vleeswaren on-

WO gr. Jachtworst der vrijwillige controle van
met knoflook 48 ct. jlet Proefstation voor de

enz. enz. Slagerij te Utrecht.

WEEKEND-RECLAME: t CÏQ *+
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Gek. Worst ^ VJ57 ^#1

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 -2643

EXPOSITIE
:,, HANS WALUO

van 7 tot 18 April van
moderne AQUARELLEN

n
*

in het achterzaaltje vam het

Eerste Zandvoortse Kunstnijverheidshuis

DONANM it

HALTESTRAAT 58 ZANDVOORT

VOOR DE PAASDAGEN div. leuke artikelen.

Voor Uw kennissen in het buitenland zeer aparte
SOUVENIRS, o.a. van Ambacht Volendam,
de Sierton, Con Amore enz. enz.

Donanda heeft, wrat U graag geeft!

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!

Ook de komende Paasdagen een ideaal rustoord na Uw wandeling!

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!
Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

KERKO
Overhemden



Eierzoekwedsfrijd
Zaterdagmiddag 2 uur voor kinderen van 4-14 jr.

Verzamelen op de Rotonde. Georganiseerd door de fa. Hamers, de fa. Nooy en Zandv. Nieuwsblad.

Honderd eieren .... Honderd prijzen .... Geen inleggeld ....

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina i 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40'Vo red.

Bij contract belangr. kort.

fff.£/0f£ffSï

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

Vcor 6 of 8 weken GE-
VRAAGD vanaf 1 Juni:
HUISJE of KAMERS met
vrije keuken voor gezin m.
2 kl. kinderen. Liefst dicht
aan zee. Aanbiedingen met
prijs aan Mevr. Lokenberg.
Da Costalaan 55, Driehuis.

Bejaarde dame zoekt voor
de maand Juni of Juli:

ZIT-SLAAPKAMER met
gebr. van keuken. Parterre
of 1ste etage op druk ge-
zellig punt. Br. met prijs-

cpg. no. 45-6 bur. v.d.blad.

WCNINGRUIL: Aangeb.:
een woning te Rijsoord bij

Rotterdam, met 4 kamers,
keuken, bijk. en tuin, te

ruilen met dito woning te

Zandvoort. Br. aan J. van
Hoogen, Mauritsweg 77,

Rijsoord.

WCNINGRUIL. Aangeb. in

AALSMEER: Woning, bev.
2 kamers, keuken, gang en
w.c. Boven 3 kamers, bad-
cel, vliering. Schuurtje en
tuin \'Oor en achter. Huur
ƒ7,45 per week. Gezocht:
niet te grote woning in

Zandvoort. Br. no. 45-8
bureau v.d. blad.

TE KOOP t.e.a.b. een 2-

pers. loog ledikant met
spiraal en 3-delig bedstel
(binnen vering) Haarlem-
merstraat 7.

TE KOOP : Een heren-
winterjas (weinig gedra-
gen) en div. dameskleren
w.o. 2 toppers, 1 mantel
en japonnen. Br. no. 45-7
bureau van dit blad.

NET MEISJE GEVRAAGD
voor huish. en winkel en
1.1. BANKETBAKKER.
Bakkerij Van Staveren.
Zeestraat 48.

TE KOOP: BROMFIETS.
Kaptein Mobylette. Schel-
penplein 14.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

| SNEEBOER'S * jg

MODERN
f MANTELCOSTUUM
|Si ZUIVER WOLLEN KAMGAREN
% 7ROPICAL. GEHEEL OP HAAR-

m^DOEK VERWERKT.

^\. KLEERMAKERSWERKI

REGENMANTEl

VtOT MODEÜè
ONS SUCCES VOOR 1955
POPLIN GEHEEL DUB8ELjp>"

met hoedje

ANEGANG 34
ho.k S*!«gd..l.M.t - HAARIEM - TEL 11730

KINKERSTRAAT 288 . amstuwwi

Gelegenheidsaanbieding

Veren kussens
gevuld met 4 pond
dubbelgewassen nieuwe
veren, per stuk ƒ 8.95

bij 6 stuks ƒ8,60;
bij 12 stuks ƒ8,30.

Elk aantal dxrect
leverbaar.

WASSENAAR
Kerkplein - Telef. 3430

Haarlems Bedden-
specialist

Voor een aparte

Zonnebril
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier.

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

Extra Reclame:
1 pers. DIVANBED, 15 jaar garantie ƒ26,50

1 pers. VLOKKEN MATRAS ƒ28,—
1 pers. Splendid DEKEN 150 x 200 ,/'17,50

1 pers. SPIRAALDEK ƒ 3,50

ƒ75,50

Voor f 69,75

1 pers. GOUD GEMOFFELD DIVANBED
15 jaar garantie ƒ26,50

2 pers. ƒ38,50

1 pers. Goud gemoffeld KANTELBED
15 jaar garantie ƒ42,50

2 pers. ƒ53,50

MOLTON DEKEN 150 X 200 ƒ 4,95

1 pers. DAMAST JAVA-KAPOK MATRAS
ƒ69,50

2 pers. Gewatteerde SPREI met volan ƒ26,50

ETAGEBED, 80 x 190, goud gemoffeld
15 jaar garantie ƒ67,

—

DUBBEL DIVANBED, goud gemoffeld
15 jaar garantie ƒ67,

—

Moderne SLAAPKAMERKLEEDJES .... ƒ 5,25

Vergelijk de prijzen, en de kwaliteit!

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 8 t.m. Zondag 10 April (Ie Paas-

dag) 8 uur

M.G.M, presenteert U:
ELIZABETH TAYLOR - JOHN ERICSON
VITTORIO GASSMAN - LOUIS CAL-
HERN

RHAPS0DIE
Een ontroerende speelfilm, omlijst door de
schoonste muziek ooit gecomponeerd!
In Technicolor. Toegang alle leeftijden.

Vanaf Maandag 11 April (2e Paasdag)
t.m. Woensdag 13 April 8 uur

GREGCRY PECK -

CLAUDE JARMAN Jr.

TUCKER

JANE WYMAN
- FORREST

Jody en het hertenjong
Een film van ontwapenende ontroering en
kleurenpracht! Toegang 14 jaar.

Beide Paasdagen 2.30 uur - Speciale malinee's

De Amerikaanse komieken
BUDD ABBOTT en LOU COSTELLO in:

A.&C. zwaaien al
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 14 APRIL GERESERVEERD voor
Stichting Culturele Kring „'T HELM".

tem

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 TELEFOON 2452

U kunt nu nog profiteren
van enze speciale aanbieding blik-
ken DOPERWTEN met WORTELEN
(prima kwaliteit Hero-product) van

98 voor 72 CENT!

Elke dag verse KAS-VOORJAARSGROENTEN!
Grote sortering sinaasappelen, wal-
noten, vruchten in blik, jams enz.

Alleen Zaterdags verse Champignons.
Let op onze speciale aankondiging

* volgende week betreffende onze
GROTE SHOW van- Californische
soepen, vruchten in blik enz. op

ZATERDAG 16 APRIL a.s.

Een blik in. onze etalage's zal U er van over-
tuigen: KEMP's FRUITHANDEL: de speciaal-

zaak in Zandvoort.

Suèdeline en Rainflex

WINDJACKS
Overhemden popeline, stropdassen,
sokken, anklets, sportkousen, Fix-
pool pantalons, jongens overhemden
sporttruien, hoge sportschoenen

v.a. ƒ6,25

Jersey Damesvesten, Jersey Dames-
pakjes, Damesjumpers, Jersey ve-
lour kindersweaters, leuke j oppers
100"/o wol, geruite pantalons, Libelle

Nylons.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

MET PASEN bloemen in Vw huis!

Wij bieden U een grote verscheidenheid
op velerlei gebied!

o.a. een grote sortering in voorjaarsbloemen.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!
Enorme sortering vaste bloeiende planten.

Elke dag verse bloemen!

Nu óók het allernieuwste!

De EYSINK
met J.L.O. motor

een juweel van een bromfiets! Bij

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
FAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Ziet thans onze grote collectie

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINr; N.S.U.; SIMPLEX.

EYSINK

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtincren., óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

10% KORTING 10°/o KORTING

Paas Reclame
Fijne linksgeweven KOUSEN vanaf ƒ1,98

Zeer mooie ENKALON KOUSEN ƒ2,85

Onze bekende „LA RITA" NYLONKOUSEN
ƒ4,95 - ƒ4,25 - ƒ3,95 - ƒ3,40

Voordelige aanbiedingen:
KINDERSPORTKOUSEN EN SOKJES.
WOLLEN EN NYLON HERENSOKKEN

Op 2 paar
Kousen, Sokken, Sportkousen of Sokjes

10°|o korting

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a Telef. 2099

Stichting Culturele kring «'t Helm»
THEATER MONOPOLE 8.30 u.

Het Franse filmwerk:

Wij zijn allen moordenaars
(Nous sommes tous des assassins).

Donderdag

14
April

Uitgebreid voorprogramma. Toegang boue» 18 j.

Kaarten d ƒ1,50 (b.i.) vanaf 12 uur aan het
theater op de dag der voorstelling.

Met de Paasdagen op de fiets!

FONGERS RIJWIELEN . . van ƒ144,75 af
RUDGE SPORTRIJWIELEN v. ƒ183,— af
HARTOG RIJWIELEN .... van ƒ129,— af
LOCOMOTIEF RIJWIELEN van ƒ155,— af

Ook betalingsspreiding.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

^ £, GROTE PAASRECLAME bij:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Paasrollade's v.a.ff 1 s90 500 gr.
ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

™t^ ,„,„,„„ on „* gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.
500 gr. DIK NIERVET 80 et. VOOR DE BOTERHAM"
SOOgr.KALFSFRICANDEAU ƒ2,- loogr.Ham of 100 gr. Pekelvlees 'f "7 E ~+
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1,75 met 100 gr. Hamworst \ ' w *#*
500 gr. Mooie vaste KALFSLAPPEN ƒ1,85 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,85 200 gr. Heerlijke Saks. Leverw.50 et.

500 gr. Prachtige Osselappen I 1,65 K^i^ornedbeai «

£

500 gr. RIBLAPPEN ƒ2,10 150 gr. Leverkaas 60 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

a£ &uy&t It paste,*,?

Speciale aanbiedingen van KORT
Nylon ONDERJURKEN
met tule strook .... 8,95

Charmante nylon
ONDERJURKEN
met kantgarnering
en plisé 13,95

JUPONS met brede
kantgarnering
prima nylon 8,75

Charmeuse JUPONS
zeer mooi 3,95
met brede kantgarn.

5,95 4,75

Mooie charmeuse
ONDERJURK
met strook 4,35
met kanten strook

6,15 5,25

DEKENS
WOLLEN DEKENS
150 x 200 14,25

ZWARE DEKEN
Medaillon
150 x 200 21,50

Zeer mooie gestreepte
FRANSE DAMAST
voor lopers, 40 cm breed
per meter 3,15

NYLONKOUSEN
Mooie NYLON KOUSEN
vol geminderd met donkere naad 2,95

FIJNE NYLONS (kristal) met fant. hiel.. 3,45
LINKS GEWEVEN NYLONS
extra lang en soepel met de rekbare boord 3,95

Grote sortering KINDERSOKJES
Wit en gekleurd - Ook in nylon

Ruime sortering
DAMES SHAWLS

5,95 3,95 2,95

HEREN ANKLETS
diverse modetinten

2,45 2,35

100% NYLON SOKKEN
6,85 5,95 4,95 4,45

Verende
interieurmatrassen

Al onze Veringen 15 jaar
gegarandeerd. Met Zo*
mer< en Winterkant.
145,— 125— 105,— 80,—

62,50

Heren-overhemden
zeer mooie Popelin

9,65
Pracht' OVERHEMD
met dubbele borst
en manchetten,
prima pasvorm

10,65

DlVANBEDDEN
Uitsluitend gegarand.
kwaliteiten
49,— 39,50 34,75 31,75

Modern
AUPING DIVANBED
„Cleopatra" 45,—

KANTELBEDDEN
LEDIKANTEN
dubbel DIVANBEDDEN
in diverse Prijsklassen

„REGINA"
MATRASSEN
de allerbeste
Schuimrubber Matras
80/190 147,—
90/190 159,50
120/190 205.—
130/190 220—

KAPOKMATRASSEN

:

Alle Reparaties worden op eigen Werkplaatsen
uitgevoerd. Alleen de allerbeste JAVA KAPOK
wordt door ons verwerkt.

REPARATIES IN 1 DAG GEREED.
Thuis wordt U zonder enige verplichting prijs;

opgave gegeven.

Zeer grote sortering in

vitrage en overgordijnstoffen
MARQU1SETTE
zeer fijne kwaliteit . . p. mtr 1,85 1,30

ZWITSERSE MARQUISETTE
4,10 2,95

MARQUISETTE met ruche .... 1,45

MARQUISETTE met picot .... 1,55

ETAMINE, 90 cm breed

1,25 1,90 98 et

ZWARE HANDWEEFSTOFFEN
voor Overgordijnen, 120 cm breed

per meter 2,70

Zeer mooie DAMAST OVER»
GORDIJNSTOFFEN in div. linten

120 cm breed 4,25

MEUBELSTOFFEN
Zware kwaliteit Epinglé
130 cm breed per meter 12,25
Kleuren terra, groen, beige

GOBELIN
MEUBELSTOFFEN

9,85 9,45 8,75

130 cm breed

CRETONNE'S
120 cm breed

4,95 3,98 3,45
2,95

per meter

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN
ZANDVOORT JTh. Kort

A.s. Vrijdagmorgen tot 1 uur gesloten

Grotere uitgaven
kunt V door ons
laten financieren!

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



SBLA
15e Jaargang No. 46 „TREKT U NIET AEN VA/AT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK tS EN RECHT!" 15 April 1955

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort
Abonnementsprijs ƒ4,—, franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout.

Eenheid

Het was wel bijzonder indruk-
wekkend, dat in de kerkdienst, die
1ste Paasdag des morgens in de
Hervormde kerk plaats had; een
aantal in de kerk aanwezige En-
gelse toeristen door Ds. C. de Ru
vooraf in het Engels werden toege-
sproken, waarin deze de gang van
de dienst verklaarde en een be-
knopte uiteenzetting gaf over
de predikatie van deze morgen,
terwijl aan het slot de zegenbede
zowel in het Engels als in het Hol-
lands werd uitgesproken. Het was
een gebeurtenis, die men zelden of
nóóit in kerkdiensten zal mede-
maken, een gebeurtenis, die per-
soonlijk tot ons en waarschijnlijk
tot allen wel héél sterk gesproken
heeft en door onze Engelse gasten
wel zéér zal zijn gewaardeerd. Hoe
hebben we in deze ogenblikken ge-
voeld, dat óók het geloof, ja juist
het geloof, volkeren samenbindt en
alles overbrugt, iets waarvan óók
Ds. de Ru in zijn toespraak nog
getuigde.

Eïerzoekwedstrijd

De jaarlijkse eïerzoekwedstrijd op
Zaterdagmiddag vóór Pasen, die j.l.

Zaterdag plaats had en thans in
samenwerking met de firma Nooy
en slijterij Hamers door ons werd
georganiseerd, is wederom een
groot succes geworden Het was
een genot, om de grote aantallen
kinderen, thans " gesplitst in een
groep van 4 tot 7 en van 8 tot 14
jaar, te zien toerennen op het ter-
rein, dat voor hen was afgebakend.
De belangstelling ervoor was ook
dit jaar van de zijde «au het pu-
bliek zéér groot en menige foto
werd van het aardige tafereeltje van
de vele, met de handen in het zand
gravende kinderen, genomen. Van
de honderd verstopte eieren kwa-
men er tot nu toe 86 te voorschijn
en alZe vinders kregen een prijs'.

Een woord van dank past zeker aan
het strandbedrijf van de firma Bol,
dat ons in alles terwille was en
waaraan wij véél te danken hebben
en aan de voorbeeldige assistentie
die onze politiemannen hebben
verleend. Mede daardoor werd deze
eïerzoekwedstrijd wederom, een
prettige, vrolijke gebeurtenis, waar-
bij geen wanklank werd gehoord.
Volgend jaar hopen we een en ander
op nog uitgebreider schaal te gaan
voorbereiden en uitvoeren.

Jammer
Wij nemen aan, dat zenuwen onze

jongens parten hebben gespeeld bij

de zo teleurstellend verlopen wed-
strijd j.l. Maandag tegen Laakkwar-
tier. Deze 2-1 nederlaag was niet
nodig geweest, omdat er vele prach-
tige kansen verloren gingen. De
grilligheid van het voetbalspel werd
deze middag wel duidelijk gede-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„De meziek zal nou wel mooi
blaeze in die nieuwe pakkies".

De autosport herleefde

Met hoogst aan-
trekkelijke auto-
sprints, gevolgd
door behendig-
heidsproeven,
heeft de R.A.C.

West 2de Paasdagmiddag de auto-
sport op het circuit dit jaar weer
doen herleven.
Ongeveer 1500 personen hebben

met grote belangstelling de ver-
richtingen der rijders gevolgd en
meerdere malen door spontaan
applaus van hun medeleven blijk
gegeven, waartoe overigens alle
aanleiding was, want er werden
door vele rijders kranige prestaties
geleverd.
Ook thans weer brachten deze elk

jaar weerkerende wedstrijden die
prettige en vriendschappelijk spor-
tieve sfeer, die telkenmale de door
E.A.C. West georganiseerde wed-
strijden kenmerken, waar als het
ware één grote auto-rijdende fami-
lie geniet van eikaars prestaties.

De sprint bestond ditmaal na een
„Le Mans-start" waarbij telkens
twee rijders vanuit een cirkel na
het startsein naar hun auto moesten
rennen, uit een snelheidsproef via
de Tarzanbocht tot bovenaan de
Hunzerug, het moeilijkste gedeelte
van het circuit met vele bochten,
waarbij de rij techniek dus een be-
hoorlijk woordje meesprak.
Er werd gereden in drie klassen

en een sportwagenklasse, waarbij
het slechts aan enkele rijders ge-
lukte het traject binnen de minuut
af te leggen. Elke deelnemer moest
dit traject tweemaal rijden, n.1.

éénmaal op de binnen- en éénmaal
op de buitenbaan van het circuit.
De behendigheidsproef was dit-

maal zéér eenvoudig opgezet, doch
vereiste niettemin een grote rij-
vaardigheid. Zij bestond wederom
uit een „start Le Mans", daarna
caroussel-rijden rondom een drietal
op 10 meter recht achter elkaar op-
gestelde vlaggetjes, vervolgens
draaien om een op 5 meter van het
laatste vlaggetje geplaatste pilon
en op dezelfde wijze weer terug
naar de startplaats. Ook deze proef

moest tweemaal in tegengestelde
richting werden afgelegd. De be-
hendigheid en stuurmanskunst die
vele rijders aan de dag legden,
bracht ook hier vele malen grote
hilariteit, speciaal W. Oosten had
met de enorm snelle start van zijn
Riley telkens opnieuw grote bijval
van het publiek.

Omstreeks 7 uur had in paviljoen
Kiefer de prijsuitreiking plaats,
waarbij de voorzitter van de R.A.C.
West, de heer J. Beverdam, dank
bracht aan allen, die aan het wel-
slagen van deze autosport-middag
hadden medegewerkt. Sr>r. deelde
mede, dat de wedstrijdcommissie
het maximum te behalen aantal
punten gesteld had op 4 x 15 = 60,

en dat alle geklasseerden, te weten
zij die méér dan de helft van dit
punten-aantal hadden behaald, een
vaantje als aandenken zouden ont-
vangen. In totaal werden hierna 24
vaantjes uitgereikt.

Tenslotte ging de heer Beverdam
tot het uitreiken der nrijzen over,
bestaande uit vergulde en verzil-
verde medailles. De totaal-uitslag
was als volgt:

Klasse I, t.m. 1000 cc.

1. W. Hilarius met Fiat, 55 punten;
2. v. Wezenbeek met D.K.W. 49 p.

Klasse II, 1100/1500 cc.

1. Hr. Wühle met Volkswagen,, 59 p.
2. Hr. Nieuwenhuizen, Peugeot 50 p.

Klasse III, 1500 cc. en honer:
1. Hr. Verduin met Ford, 45 punten;
2. J. den Ouden, met Citroen, 44 p.

Sportwc gen-klasse:
1. W. Oosten met Riley,. 55i punten;
2. Hr. Vetter met M.G. 53 punten.

Totaal-klassement: ex-equo twee
rijders voor een tweede prijs ge-
klasseerd, n.1. W. Oosten em W. Hi-
larius beiden met 55 punten.
Extra prijs voor de beste presta-

tie Hr. Wühle met Volkswagen, die
het hoogst aantal punten behaalde,
n.1. 59.

Met groot genoegen kan de R.A.C.
West op deze uitstekend geslaagde
autosport-middag terugzien.

Maar die vijf jaren .

.

(Vervolg).

. nóóit meer!

Het gemeentebeleid in Zand-
voort van 10 Mei '40 tot 5 Mei '45,

naar een overzicht, ons verstrekt
door Zandvoorts gemeentesecretaris
de heer W. M. B. Bosman.

Nu voor de tiende maal de be-
vrijding van ons land van de over-
weldigende druk van de bezetter
zal worden gevierd, acht ik het
dienstig iets te publiceren omtrent
het bestuur der gemeente Zand-
voort in die spannende periode.
Met het onderstaande bedoel ik

slechts een globaal inzicht te geven
in hetgeen het gemeentebestuur
toen beroerde; een enkel detail is
vermeld omdat dit meestal vol-
doende is om het geheel in het
juiste licht te plaatsen.

De volgende perioden vragen
daarbij de aandacht:

I. 10 Mei -31 Augustus 1941; de
gemeenteraad was toen nog in
functie.

II. 1 September 1941 - 18 Novem-
ber 1942; de burgemeester, de
heer H. van Alphen, bestuurde
toen de gemeente, waarnemen-
de de taak van de gemeente-
raad.

III. 18 November 1942 -5 Mei 1945;
het volledige n.s.b.-bewind.

monstreerd en bovendien dat niet
alleeti een goede techniek, doch
bovenal een beheersing van de
zenuwen tot overwinning kan lei-
den. Maar wij wanhopen nog hele-
maal niet. Nóg geven. on~e geel-
blauwen in hun afdeling de toon
aan en de spanning is, — óók al
door de uitslagen bij de andere kop-
lopers — nog aanzienlijk verhoogd.
W# blijven geloven, dat onze jon-

gens ons zeker niet zuilen teleur-
stellen in de wedstrijden die zij nog
voor de boeg hebben. Hoe het wèl
moet, zal deze verloren strijd tegen
Laakkwartier hun vermoedelijk wel
hebben geleerd en dan is deze
nederlaag toch nog ergens goed voor!

10 Mei 1940 - 31 Augustus 1941.

Op de dag, waarop Nederland in
de oorlog betrokken werd, kwam
het college van burgemeester en
wethouders 's morgens om 8 uur in
vergadering bijeen. Burgemeester
Van Alphen memoreerde blijkens
de notulen de ingetreden oorlogs-
toestand, welke het gemeente-
bestuur voor vele moeilijkheden
zou plaatsen. Spreker was er van
overtuigd, -ten volle op de hulp van
de wethouders te kunnen rekenen.
Wethouder Slegers werd belast

met de voedselvoorziening, terwijl
wethouder van der Moolen de
financiën wel in heb bijzonder wilde
beheren.

Het college zag de moeilijke situ-
atie koelbloedig onder de ogen en
nam aanstonds een aantal maat-
regelen. Zo werd o.a. besloten aan
do leveranciers en winkeliers van
levensmiddelen aan te zeggen, dat
aan de klanten per dag slechts de
levensmiddelen, nodig voor één dag
mochten worden verkocht; de scho-
len niet te sluiten, doch de ouders
vrij te laten om hun kinderen al
dan niet naar school te zenden. De
openbare bewaarschool te sluiten.
Op 13 Mei werd nog besloten

voor ƒ50.000,— noodgeld te doen
drukken.
Do gemeenteraad kwam op 17

Juni voor het eerst in oorlogstijd
bi.jeen. Bij de opening van do ver-
gadering sprak burgemeester Van
Alphen van een plechtig ogenblik
en gaf uiting aan zijn gevoelens
van dank voor de waardige houding
van Zandvoort in de toen voorbije
stormachtige periode.
De vergaderingen waren van

korte duur; de discussies bleven
beperkt. De begroting voor 1941
werd op 20 November 1940 vast-
gesteld in de tijd van nauwelijks
een half uur.

Op 24 Juli 1941 werd burgemees-
ter Van Alphen in zijn woning dooi-
de W.A. gemolesteerd omdat hij

trachtte te verhinderen, dat zijn
huis met biljetten van de V-actie '

werd beplakt. De gemeentepolitie
was spoedig ter plaatse om de in-

dringers te verdrijven, maar kon
niet voorkomen, dat een groot aan-
tal ruiten werd vernield, meubilair
werd beschadigd en de burgemees-
ter werd gewond. De burgemeester
kon echter op 28 Juli weer de
raadsvergadering presideren.

1 September 1943 - 18 November '42.

Op 28/7 kwam de raad voor het
laatst bijeen, daar op 1 September
1941 de verordening van de rijks-

commissaris van kracht werd waar-
bij de gemeenteraden naar huis
werden gezonden en alle bevoegd-
heden in handen gegeven werden
van de burgemeesters. De wethou-
ders bleven in functie als adviseurs.
De heer A. J. van der Moolen vond
hierin aanleiding per 1 Sept. 1941

ontslag te nemen als wethouder.
Burgemeester Van Alphen hield de
beslissing omtrent de ontslagaan-
vrage aan.
Vermelding verdient nog, dat

burgemeester Van Alphen op 13

Juil 1942 als gijzelaar werd gearres-
teerd, doch — daar hij de 60-jarige
leeftijd had overschreden — enkele
dagen later weer werd vrijgelaten.

IS November 1942 - 5 Mei 1945.

Het meedogenloze geweld van de
bezetter trof Zandvoort op Vrijdag
13 Maart 1942, toen 153 Joodse in-

gezetenen met hun gezinnen naar
Amsterdam werden geëvacueerd;
de eerste phase van een lijdensweg
naar de Duitse kampen en gas-
kamers, waarvan er — voor zover
kan worden nagegaan — slechts 21

het leven hebben kunnen redden.
In het najaar begon de dreiging

van evacuatie der gehele bevolking
onheilspellend te worden en op 6
November werd deze evacuatie offi-

cieel afgekondigd. Na enkele maan-
den was het aantal inwoners van
9808 gedaald tot 1789.

Tegelijkertijd werd het eerste
bevel tot sloping van gebouwen in

deze gemeente gegeven, op 14 Nov.
namelijk gelastte de „Raumungs-
kommissar" de sloping van 138
woningen. Nadien werden nog 12
bevelen tot sloping gegeven en toen
in 1944 het laatste bevel was uit-

gevoerd waren in Zandvoort 648
gebouwen tot en met de fundering
verdwenen. Krachtens afzonderlijk
bevel van de Raumungskommissar
werden ± 900 leegstaande wonin-
gen „ausgeraumt", d.w.z. van sani-
tair, gas-, electriciteits- en water-
leidingen ontdaan.

Op 18 November ontving burge-
meester Van Alphen tijdens een
vergadering van burgemeester en
wethouders de telefonische mede-
deling, dat hij gerekend van 11 Nov.
af als burgemeester van Zandvoort
was ontslagen. De verhouding van
de burgemeester tot de bezetter
was steeds „stroef" geweest en toen
zich verschil van mening ooen-
baarde omtrent de lijst van „blij-

vers" (degenen die niet aan evacu-
atie zouden worden onderworpen)
greep de bezettende macht in.

Dr. Groeneveld werd aangewezen
als waarnemend burgemeester van
Zandvoort.

In die periode van grootste span-
ning en verwarring had Zandvoort
twee burgemeesters! Dr. Groene-
veld kwam dagelijks enkele uren
ten raadhuize en bemoeide zich
hoofdzakelijk met de sloping en de
evacuatie. In Januari 1943 trok hij

zich terug en trad de burgemeester
van Bloemendaal, reeds eerder als

zodanig benoemd, als waarnemend
burgemeester van Zandvoort op.

Dr. Groeneveld had geen enkel
contact met de wethouders opge-
nomen. Wethouder van der Moolen
herhaalde op 26 November zijn ont-
slagaanvrage. Wethouder Slegers
diende op 18 Maart 1943 ziin ont-
slag in. Aan de heer Van der Moo-
len werd met ingang van 18 Mei '43

en aan de heer Slegers met ingang
van 9 Aug. '43 ontslag verleend
als wethouder.

Zandvoort kreeg toen een volledig
n.s.b. bestuur. De activiteit van hot
gemeentebestuur bleef hoofdzake-
lijk beperkt tot het uitvoeren van
de orders van de bezettende macht.

In de laatste oorlogsjaren is doar
het Zandvoorlse gemeentebestuur
betrekkelijk veel gedaan voor de
voedselvoorziening. In de Haarlem-
mermeer werden aardappelen, bo-
nen en erwten geteeld, in de bollen-
streek uien en wortelen gekocht;
voorraden kaas en melkpoeder op-
geslagen enz. Deze levensmiddelen

(Vervolg: pag. 2; le kolom)

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Aile kleuren Babywol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Excursie gemeentebestuur
Naar wij vernemen is het Zand-

voortse gemeentebestuur, t.w. de
burgemeester, de gemeente-secre-
taris, wethouders en de meeste
raadsleden, heden Vrijdag een ex-
cursie gaan maken naar diverse
steden in ons land, om zich een
indruk te vormen van de architec-
tuur, toegepast bij de bouw van
postkantoren. Doel ervan is, naar
aanleiding hiervan binnen afzien-
bare tijd een architect aan te wij-
zen voor het ontwerpen van een
nieuw postkantoor in Zandvoort.
Het moet tevens niet uitgesloten

worden geacht, dat indien de tijd
dit toelaat, eveneens deze dag een
bezoek zal worden gebracht aan
het bungalow-camp in Hoenderlo,
om óók van een dergelijk camp een
indruk te krijgen.
Het is n.1. zó, dat de ingediende

aanvrage voor de bouw van een
bungalow-camp in de duinen langs
de Noordboulevard, ondanks de aan-
vankelijke tegenstand van de
beide wethouders, zowel in de
commissie voor de financiën als
voor publieke werken een zéér gun-
stig onthaal heeft gevonden, met
het gevolg, dat óók de beide wet-
houders thans in principe tegen
deze bouw geen bezwaar meer heb-
ben. In de e.v. raadsvergadering
van 19 April zal van de raad een
principe-besluit worden gevraagd
om tot de bouw van" een dergelijk
camp over te gaan. Dat dit dan nog
het a.s. seizoen in gebruik zou kun-
nen worden gesteld, moet vanzelf-
sprekend onmogelijk worden geacht.

WIELERFESTIJN op circuit

De jubileum-wielerwedstrijden,
welke Zondag a.s. op het circuit
van Zandvoort worden georgani-
seerd door de Haarlemse sport-
vereniging „De Kampioen" ter ge-
legenheid van haar 50-jarig jubi-
leum, beloven een bijzonder en
groots karakter te zullen krijgen.

Bijna zevenhonderd wielrenners
zullen die dag op het circuit aan-
wezig zijn, waarender zeven ama-
teurs uit Duisburg, om de strijd met
elkaar aan te binden.
Het belooft een wieler-evene-

ment te worden van de eerste orde
met als begin een nieuwelingen-
wedstrijd over 40 kilometer, waar-
voor 306 inschrijvingen binnenkwa-
men en waarin vele favorieten
zullen starten. Deze wedstrijd start
om precies 11 uur. Om 12 uur volgt
daarna de wedstrijd over honderd
kilometer, waarvoor 317 renners
tot nu toe inschreven, een wedstrijd
voor amateurs met als hoofdprijs
een racefiets, waarbij o.m. óók 47
ploegen van 31 wielerverenigingen
om de clubprijs zullen strijden. Ook
de 7 Duitse renners nemen aan
dezo wedstrijd deel.

In de wedstrijd voor profs en on-
afhankelijken zullen ongeveer ruim
CO renners starten. Onder hen be-
vinden zich Gerard Peters, Cor
Bijster, Adrie Voorting, Piet van
Roon, Hein van Breenen, Jan Hof-
land en Jaap Slingerland. Deze
wedstrijd start om half drie.

Het zal er heet> toegaan a.s. Zon-
dag op ons circuit en wederom
zullen wij kunnen genieten van
deze prachtige wielersport, waar-
voor onze baan zich zo bij uitstek
leent. Wij kunnen onze sportlief-
hebbers a.s. Zondag een bezoek aan
ons circuit van ganser harte aan-
bevelen.



ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.
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JOH. L SIYKEMYK
Thorbeckestraat 11. Zandvoort

vis a vis Hotel Houives

"Telefoon .5J82

Ook voor PARFUMS
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werden op legitimatiekaarten aan
de inwoners verkocht. De grootste
stunt is wel geweest de aardappel-
affaire. De gemeente charterde een
300-tons aak welke voortgetrokken
door een aftandse sleepboot op 5
Februari 1945 uit Haarlem naar
Friesland vertrok. Als inkopers
maakten de heren F. Molenaar en
N. J. Spoelstra deze gevaarlijke en
moeilijke tocht mede. Over deze
reis zou een heel verhaal te schrij-
ven zijn. Na een spannende periode
kwamen de heren Spoelstra en Mo-
lenaar op Zondag 9 April per fiets

te Zandvoort aan met de verheu-
gende mededeling dat het hen een
fles Bols (ƒ500.—) had gekost om
het aardappelschip na een zwerf-
tocht door Friesland en Groningen
als laatste vóór de afsluiting van
het IJsselmeer te Lemmer geschut
te krijgen en dat het schip in Am-
sterdam was aangekomen.
De lossing geschiedde later te

Spaarndam. Van Spaaradam af
werd de kostbare lading per auto
naar Zandvoort vervoerd in het
Patronaatsgebouw opgeslagen en zo
«poedig mogelijk gedistribueerd.
Per hoofd der bevolking kon 1 H.L.
aardappelen ter beschikking wor-
den gesteld. De dankbaarheid der
bevolking kwam tot uiting in een
huldiging van de inkopers en van
de heer Jung die met hulp van
Duitse officieren het transport voor
ingrijpen van Duitse zijde wist te
behoeden.
Na „Dolle Dinsdag" liet burge-

meester Van Alphen zijn gezin to
Velp achter en bleef in de omge-
ving van Zandvoort om. direct ge-
reed te zijn als de kansen zouden
keren en het Nederlands bestuur in
Zandvoort zou worden hersteld.

„Op 4 Mei 1945, des avonds half
twaalf werd ik gewekt door gebons
op de voordeur. Het bleek wethou-
der Slegers te zijn, die mededeelde
van wethouder Van der Moolen be-
richt te hebben ontvangen dat
Duitsland gecapituleerd had.
Te omstreeks kwart voor twaalf

begaf ik mij naar het huis van wet-
houder Van der Moolen. Er bevond
aich niemand op straat. Het uit-
gaansverbod werd nog nageleefd.
In de huiskamer van wethouder
Van der Moolen (door een olie-

lampje spaarzaam verlicht) bevond
wethouder Slegers zich reeds en
even later kwam de waarnemend
commissaris van politie, de heer
Vreman.
Wethouder Slegers bracht in be-

tpreking de vraag, wanneer bur-
gemeester Van Alphen, die reeds te
Heemstede vertoefde, naar Zand-
voort zou kunnen terugkeren. Men
was het er over eens dat voorzich-
tigheid in acht moest worden ge-
komen vanwege de Duitsers, die het
«pergebied Zandvoort nog bewaak-
ten. Besloten werd, de burgemees-
ter de volgende morgen heel vroeg
per gemeente-auto te doen afhalen.
Om 8 uur zouden de wethouders
naar het raadhuis gaan om met de
burgemeester hun taak te hervatten.

Op 5 Mei waren' de burgemeester,
de wethouders en vele ambtenaren
des morgens om 8 uur in het raad-
huis aanwezig. Op het Tramplein
hadden zich enkele honderden bur-
gers verzameld. Met een valse
Ausweis kwam de burgemeester
Zandvoort binnen. Ontroerend was
het moment waarop de Nederlandse
vlag werd uitgestoken en het pu-
bliek spontaan het Wilhelmus aan-
hief. Daarna kwam het publiek naar
de bovenverdieping van het raad-
huis om de burgemeester on de wet-
houders de hand te drukken.

De gezellige drukte en de aan-
gename stemming werden ver-
stoord toen chauffeur Jansen uit

Leiden terug kwam met de mede-
deling, dat in Haarlem allo vlaggen
werden ingehaald omdat de vesting
Holland zou doorvechten. Na enig
beraad werd besloten de vlac in to

halen. Langzaam verdwenen toen
óók de overige vlaggen in het dorp.

In de loop van do middag bleek

de capitulatie toch zeker te zijn en
werden in het dorp de vlaggen weer
uitgestoken. Om drie uur werd de
eerste vergadering van burgemees-
ter en wethouders gehouden".
Het college nam verschillende

besluiten en beraadslaagde over de
eerste maatregelen voor het herstel
van het zwaar gehavende dorp.
Op 15 Mei werden werklozen in

dienst genomen voor het herstel
van de rijwielpaden langs de Zand-
vcortselaan en het opruimen van
de in het strand geslagen palen.
Op 18 Mei werd gesanctioneerd
hetgeen de burgemeester in de be-
zettingstijd voor de wederopbouw
had gedaan en werd aan Ir. Fried-
hoff de leiding opgedragen van de
wederopbouw conform het door
hen gemaakte schetsplan.
De phase van herstel en weder-

opbouw nam hiermede een aanvang,
na een angstige en één der meest
donkere periode's in Zandvoort's
historie, een periode, die allen, die
haar van nabij medemaakten de
verzuchting zal doen slaken: „Maar
die vijf jaren nóóit meer!"

(Wordt vervolgd).

Zoekwedstrijd
In het kader van de 5-Mei-viering

is aan alle Zandvoortse winkeliers
een verzoek gericht om medewer-
king te verlenen aan een z.g. zoek-
wedstrijd voor de Zandvoortse
jeugd. Voor deze wedstrijd zijn

reeds prachtige prijzen ter beschik-
king gesteld. De commissie, welke
de voorbereiding voor deze wed-
strijd op zich heeft genomen rekent
met de mogelijkheid, dat de van
haar uitgaande circulaire niet alle

winkeliers bereikt heeft.

Ze vestigt er daarom de aandacht
op, dat deelnemersformulieren
voor de winkeliers verkrijgbaar
zün bij het secretariaat van de
commissie: Kostverlorenstraat 68

Nationale herdenking
De commissie „Nationale Her-

denking", die, zoals bekend, ieder
jaar de „stille tocht' organiseert,
heeft het voornemen evenals het
vorig jaar, ook nu weer een ge-
Jneens^hE^ppelijke herdenkingg-
samenkomst te beleggen in „Mo-
nopole" voorafgaande aan de stille

tocht. Verdere bijzonderheden zul-
len binnenkort worden gepubliceerd

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Raadsagenda
Dinsdag 19 April n.m. 8 uur.
1 Ingekomen stukken.
2 Jaarwedde van de wethouders
3 Extra subsidie stichting '40-45.

4 Aanschaffing filmstfokenappa-
raat t.b.v. de Hannie Schaftschool.

5 Verbetering van de accomodatie
van het kampeerwagenterrein.

6 Benoeming van leden van het
algemeen bestuur der stichting
„Touring Zandvoort."

7 Verkoop en toewiïzing van
grond.

8 Meubilering gemeente-secre-
tarie.

9 Verlening van voorschotten enz.

ten behoeve van de bouw van 140
woningen door de woningbouwver.
„Eendracht maakt Macht."

10 Voorstel tot verbetering der
verlichting van de Wilhelmina-
school.

11 Wijziging van het raadsbesluit
van 22 Febr. 1955 betreffende het
verstrekken van een geldlening ten
behoeve van het „Kennemer Sport-
park."

12 Aanschaffin- van een uitruk-
wagen ten behoeve van de brand-
weer.

13 Voorstel betreffende de even-
tuele stichting van een bungalow-
kamp.

14 Grondruil met de heer W.
Burdet. Daarna rondvraag

Blljartver. «De Zeereep»
De jonge Zandvoortse biljartver-

eniging „De Zeereep" heeft even-
als vorig jaar een eierenavond ge-
organiseerd, waarbij niet alleen

alle leden een aantal eieren ontvin-
gen, maar tevens wedstrijden zijn

gehouden, waarvoor fraaie prijzen
beschikbaar waren gesteld. Na een
genoeglijke avond gingen allen

tevreden naar huis. Voor de a.s.

weken, ter afsluiting van het sei-

zoen, wordt een massakamp ge-
organiseerd tegen een biljartvereni-
ging uit Overveen, in het clubhuis
aan de Zeestraat no. 29. Door de
Zandvoortse vereniging is hiervoor
een wisselprijs beschikbaar gesteld.

De prijsuitreiking zal plaats vin-
den in het clubhuis van de win-
nende vereniging.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Dienst wïjkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik to maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Hernieuwde
Zandv. Muziekkapel

Morgen is het feest in Zandvoort,
want Zaterdag 16 April belooft een
belangrijke dag te worden in het
bestaan van de Zandvoortse mu-
ziekkapel. Die avond n.1. zal, voor-
afgaande aan een speciaal concert,
in theater Monopole de overdracht
der uniformen door Zandvoorts
burgemeester plaats hebben, waar-
door de kapel voor heb eerst sinds
haar bestaan geüniformeerd zal

optreden.
De avond zal worden geopend

door de voorzitter, de heer P.
Schaap. Daarna volgen een toe-
spraak en de overdracht der uni-
formen door de burgemeester. Ver-
volgens zullen tijdens een officiële

ceremonie nieuwe vlaggen en een
nieuw vaandel worden overhandigd.
Het officiële gedeelte van deze
avond zal dan worden besloten met
de mars: „Saint Triphon" van A.
Neij.
Een aantrekkelijk en voornaam

programma werd door de dirigent,

de heer J. J. Wildschut samenge-
steld. Aangevangen wordt met de
ouverture „Gri-Gri" van P. Lincke.
Vervolgens het concertino voor 2
clarinetten met orkest van C. M.
von, Weber„ met als solisten de he-
ren J. Weber en W. Keur. Daarna
een selectie uit de opera „Rosa-
munde" van Fr. Schubert, gevolgd
door het Andante uit het concert
in C majeur voor piano met orkest
van W. A. Mozart, met als solist

Wil van Bakel. De hierna te spelen
selectie uit de opera „Martha" van
F. v. Flotow wordt gevolgd door
het concertino voor trompet met
orkest van F. Andrieu, waarin de
dirigent, de heer J. J. Wildschut als

solist optceedt. „Suite de Ballet"
van Fr. v. Poppy gaat dan nog
vooraf aan de grote Finale waar-
mede het eerste optreden van het
orkest besloten wordt.
Daarna volgt een optreden van

het tamboercorps met Franse, Hol-
landse, Schotse en Engelse marsen,
waarna het speciaal gevormde
amusements-orkest het slot van
het programma zal verzorgen.
Na afloop volgt een bal met

Doet Uw inkopen

B A K E L S
Sinds 1874

DAMES
Bleyle en Tweka Deux-Pièces
Japonnen - Blouses - Vesten
Sjaals - Handschoenen

Setter-Set Nylonkousen.

HEREN
Kerko Overhemden - Dassen
Sokken - Vesten - Truien Kerks

medewerking van het dansorkest
„The Moonlight Serenaders".
Met grote belangstelling wordt

dit eerste optreden van de Zandv.
Muziekkapel, waarbij de laatste
tijd zich verscheidene goede musici
als lid hebben aangemeld, in Zand-
voortse kringen tegemoet gezien.
Wij verheugen ons met zéér velen
bijzonder op deze uitermate be-
langrijke concert-avond!

JKemrmrust.
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen

en angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
stemmen U weer moedig en rustig.

Toneelvoorstelling

De Zandv. toneelvereniging „Wim
Hildering" zal Vrijdag 22 April in
Zomerlust haar speelseizoen be-
sluiten met een opvoering van het
bekende toneelspel „Het Chinese
landhuis." Ongetwijfeld zullen ve-
len een uitvoering van dit onge-
meen boeiende toneelstuk wederk-
om willen bijwonen.

Z.V.V. Zandvoorfmeeuwen
Uitslagen, 2e Paasdag:

Laakkwartier-Zandv.m. 1 2-1
Zandv.m. 2-Terrasvogels 2 3
E.D.O. 5-Zandv.m. 4 15-2
Zandv.m. 5-T.Y.B.B. 5 7-1
Stormv. 7-Zandv.m. 6 9-2
Stormv. 8-Zandv.m. 7 8-1
Zandv.m. jun. b-V.V.H, b 2-5
Zandv.m. jun. c-H.F.C. h 11-1

Uitslagen van Zaterdag j.l.:

Zandvm. 2-Concordia 1-1
Zandv.m. adsp. a-Haarlem a 0-4
Zandv.m. adsp. b-Haarlem d 9-0
Zandv.m. adsp. c-Haarlem g 3-0
V.V.H. c-Zandv.m. adsp. d 9-1

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. I-Postduiven 2,30 u.

E.D.O. 4-Zandv.m. 2 9,45 u.

Beverwijk 3-Zandv.m. 3 2.30 u.

Zandv.m. 5-E.D.O. 6 9,45 u.
Zandv.m 6-E.D.O. 7 9,45 u.

D.S.B. 4-Zandv.m. 7 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-R.C.H, g 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
UJP.T.T.S.-Zandv.m. I 4,15 u.
S.I.Z.O 3-Zandv.m. 2 4u.
Zandv.m. 3-Energie 2 4u.
Bl'daal c-Zandv.m. adsp. c 3 u.
H.F.C. j-Zandv.m. adsp. d 4u,

Koelkasten
PAS. IN PRIJS VERLAAGD!

POPE KOELKAST van ƒ1050,—
NU ƒ895,— of ƒ51,— p.m. met een
aanbetaling van ƒ104,— ; inhoud

128 L., alle ruimte benut. Komt TJ eens kijken?
De weerman voorspelt een warme zomer!

INTERNATIONAAL PROGRAMMA.'
TJ haalt de hele wereld in Uw huis met
PHILIPS TELEVISIE, vanaf ƒ495,— of ƒ7,—
p.w. Philips Televisie groot beeld ƒ 1095,—

.

Groter beeld ƒ1395,— Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig. Service 100%.

PHILIPS RADIO: In iedere prijsklasse, een
kwaliteitsproduct. Maak van Uw Radio een
gramofooncombinatie en. kies Uw eigen pro-
gramma! PHILIPS Platenspelers voor inbouw
en in koffer. Vanaf ƒ89,— of ƒ1,— p.w.

PHILIPS Platenwisselaar ook voor inbouw.
FRIDOR Platenspeler of wisselaar met 10 pla-
ten, naar keuze, zonder vooruitbetaling vanaf
12 x ƒ12,75 p.m. GRAMOFOONPLATEN naar
keuze. Diverse Langspeelplaten in prij s verlaagd

!

PHILIPS BIOSOL HOOGTEZON ƒ198,— of
ƒ11,90 p.m.

In een wip schoon schip! Voor de schoonmaak
een stofzuiger uit onze zaak! STOFZUIGERS,
div. merken op slee vanaf ƒ2,— p.w.

Wij adviseren U steeds het beste!

Erkend Philips Service Dealer.

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
na persoonlijk overleg, de betaling met U.

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

FRITS PAAP & Co
ERKEND ELECTRO TECHNISCH BUREAU

Erkend door Rijk en P.E.N.

ZANDVOORT - PRINS MAURITSSTRAAT 3

TELKF. 2465 - K 2507

Aangewezen, door het P.E.N. te Bloemen-

ctaal voor koelkasten-verkoop en alle

electr. apparaten óók op lange termijnbet.

Frits Paap & Co. verzorgt de Zandvoortse

seizoenverlichting en verleent de meest
mogelijke seruice.1

ZATERDAG 16 APRIL a.s.

opening filiaal

Kousenreparatie
B. REEMERINK
SCHOOLSTRAAT

(naast Drukkerij F. M. van Deursen)
POSTSTRAAT 12 - - TELEFOON 3324

ALS RECLAME geven wij van 16 - 22 April

op alle reparaties aan kousen (ook stopwerk):

20% korting

Geruite overhemden
in alle maten

Popeline jongens overhemden; jongens
sporttruien; sportkousen; plastic sandalen;
leren sandalen; basketbalschoenen.

Popeline Heren overhemden; weekend-
shirts, prima pasvorm; stropdassen, sok-
ken; anklets, sportkousen; sporttruien;
windjacks.

Jersey Damesvesten; Damesjumpers;
leuke joppers; Libelle Nylonkousen, sokjes

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

R.K.S.V. Tde

Uitslagen won

T.Z.B. 1-S.V
H.B.C. 5-T.z'

B.S.M. jun.
i

T.Z.B. adsp.

Programma m
T.Z.B. 1-Gee
N.A.S. 3-T.Z.

Bloemendaal
T.Z.B. jun.a

Zaterdagmiiia
H.B.C. adsp.

.T.Z.B. adsp.

Ons Biggen

U weet het

's avonds pret

van het tona
van Jaap van
lust. De opbre
bate van ons
loop nog een i

op de tonen v

Notenkrakers"
Jan Kemp,
medewerking

Volgende w
verkoop. In (

KIJKDAG
Goederen
Inlichting'

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT! COR VAN

Vleeshouwerij Cor
Haltestraat 12 Telef. 2616

Biedt U Zaterdag
als RECLAME aan:

500 gr. Kalfsfricandeau f 2,

—

500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 ,90
500 gr. Varkenscarbonade (sch.) f 1 ,80
500 gr. Runderlappen v.a. f 1 ,65

VOOR DE SOEP: 1 kg. Kalfsschenksi

VOO
250 i

GEK
200 g

LEVi

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT/ COR VAN

Let op uw brievenbus! Want daarin valt vandaag

of morgen nog uw winstaandeel van .Wassenaar -

onze tegenzet tegen de toenemende duurte!



andveort Boys
.erdag en Zondag:

a 3 u

irf> in ' n/r,*;

r.z.B.

J.A.S.

ids

Dinsdag 10 Mei,
8 uur opvoering

iel „Levensavond"
r Poll in Zomer-
t ervan komt ten
'genfonds. Na af-
;je gezellig dansen
het ensemble „De
ider leiding van
belangeloos zijn

:egde.

begint de kaart-
volgend nummer

rrz

GERO ZILVIUM

GERO ZILMETA

LEERDAM GLASWERK
en KRISTAL

KOPERWERK
PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMAILLE
KEUKENUITRUSTINGEN

HUISH. ARTIKELEN

KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

Kodak Camera v.a. . . ƒ10,50

AGFA CLACK ƒ25,—

KODAK CINE CAMERA
2,7 lens ƒ186,—

AGFA ISOLETTE .... ƒ88,—

ZEISS-IKON NETTAR ƒ78—
ROLLEICORD
ROLFILMS: Ilford, Gevaert,

Kodak, Agfa, Dalco.

ONTWIKKELEN, AFDRUK-
KEN EN VERGROTEN.

Officieel Kodak en
Bell & Howell Dealers.

LEICA SPECIALISTEN.

BURGERLIJKE STAND
8—14 April 1955.

Ondertrouwd: B. J. J. Zonneveld
en E. J. Vleeshouwers; J. T. Smit
en J. M. Jongsma;
Getrouwd: M. van den Bos en M.

W. van der Valk; G. H. van der
Eijken en A, Koper.
Overleden: S. Burrij, oud 76 jaar,

echtg. van C. van Cphem; C.A.L.C.
Hauri, oud 74 jaar, wed. van C. J.

Adamse.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. UW. Strand

April berijdbaar

17 11,07 18,00 23,55 7,00 4,00- 9,00

18 —,— 7,00 12,31 19,30 4,00-10,30

19 1,06 8,00 13,27 20,30 5,00-11,30

20 1,52 9,00 14,10 21,00 6,00-12,00

21 2,31 9,30 14,50 22,00 6,30-13,00

22 3,10 10,00 15.30 22,30 7,00-13,30

23 3,49 11,00 16,09 23,00 8,00-14,00

Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn.

1

2

,Z.B. a
.H.S. a

1-1
2-1
0-6
14-0

Zondag a.s.;

it 1 2.15 u.

2 12 u.

T.Z.B. 3 12 u.

igelenzang a 12 u.

3 a.

3u.

zullen wij U de adressen bekend
maken waar U de kaarten kunt ver-
krijgen. De entree werd gesteld op
één gulden, zonder verdere bij-

komende kosten. Cver het stuk en
de medespelenden in ons volgend
nummer nadere bijzonderheden.
Houdt U Dinsdag 10 Mei vrij? Wij
garanderen U een prettige genot-
volle avond.

Klaverjastournooi
De klaverjasclub „Zandvoort-

meeuwen" organiseert een grote
koppelwedstrijd ten bate van het
trainingsfonds op Zaterdag 23 April
in Zomerlust. Er zijn vele zéér
fraaie prijzen, terwijl de hoofdprijs
zal bestaan uit een waardebon van
40 gulden.

Damnieuws
De uitslagen van de onderlinge

competitie luiden deze week als

volgt-:

W. de Goede-J. v. Dijk 2-0

C Draijer Sr.-J. Schuiten 2-0

P. Versteege-C Keur 0-2

M. Weber Jr.-L. J. v.d. Werff 0-2

G. ter Wolbeek-R. Mulder 0-2

T Kerkman-A. Hoekema afgebr.

Schoolvoetbalwedstrijden
Zandvoorts burgemeester, Mr. H.

M. van Fenema, heeft Donderdag-
morgen na de finale van de school-
voetbalwedstrijden, die gespeeld
werd tussen elftallen van de Dr.
Albert Plesmanschocl en de Wilhel-
minaschool de grote wisselbeker
uitgereikt aan de Wilhelminaschool,
welke met 3— van de Plesman-
school wist te winnen, een wed-
strijd, waarin vooral het fraaie
werk van de doelverdediger van
laatstgenoemde school zéér opviïl.

K.J.C Zandvoort
Na de j.1. Woensdag gespeelde 3e

ronde voor het maandelijkse club-
kampioenschap luidt de stand:
ie G. Keur; 2e G. Pool; 3e P. Schijf
4e G. Meijer.

Avond puzzlerit

De motorclub „Zandvoort" orga-
niseert Zaterdag as. een avond-
puzzlerit voor auto's en motoren
over een traject van pijn. 70 K.m.
De start vindt plaats van 9 uur

af bij het clubhuis Paviljoen „De
Vijverhut".

'ElLENG
verse meubilaire goederen

sdag 20 Aprif 's morgens
n ONS HUIS, Dorpsplein
ar zal worden geveild:
. wit Lacé stalen slaapk.
kele huiskamer am.; Tafels;
; Clubjes; Bureau Ministre;
redden; blank eiken eetk.
r; Bankstel; Dekens; Slaap-"
leedjes; Radio; Zeekijker op
td; Handn-aimachine; Elec.

(Nova); Rieten Serre am.;
Tuinam.; enig mooi kristal
*lein keukengerei; 2 Toon-
m. opstand; Keukentafeltje

' andere goederen.
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TELEF. 2164
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'K VOOR KWALITEIT!

HAAL HET VOORJAAR BINNEN!
Een prachtige collectie VOORJAARSBLOEMEN
vindt U bij:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Enorme sortering vaste bloeiende planten.

Elke dag verse bloemen!

//?£////£/?&*

Voor 6 a 8 weken GE-
VRAAGD, vanaf 1 Juni:
KLEIN VRIJ HUISJE, of
aparte gelijkvloerse etage
met vrije keuken, dicht a.

zee, niet aan drukke weg,
voor gezin met 2 kleine
kinderen. Aanb. onder op-
gave van prijs aan Mevr.
Lokenberg, Da Costalaan
55, Driehuis-Westerveld.

VACANTIERUIL. Aangeb.
A'foort: vrij huis m. tuin,
ensuite, 4 slaapk. (5 slaap-
pl.) 14 dg. in periode 15
Juli-30 Aug. Gevr. Zand-
voort iets dergelijks.
Beute, Tooropstraat 13.

GEVRAAGD: Net meisje
voor huishouding en win-
kel. Prettige werkkring.
Mevr. Schuilenburg, Grote
Krocht 5.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

TE KOOP : Een heren-
winterjas (weinig gedra-
gen) en div. dameskleren
w.o. 2 toppers, 1 mantel
en japonnen. Kerkstr. 13.

NETTE JONGEN
GEVRAAGD

Vishandel KERKMAN &
LOOS, Haltestraat.

k\\ y//z
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me*
luidsprekers fit 3Ö
tvoeririg- 7 buizen.

15 kringen • F.M. A
midden- en langegolf
- magisch oog • onaf.

(

bankelijke instelling

van hoge en lage

tonen luxueuze no-

tenhouten kast - is de
Grundig 2030 W3D
en kost slechtsƒ365.»'

U hebt daarvoor een origineel GRUNDIG toestel, waarin de aller-

nieuwste vindingen der radio-techniek zijn toegepast. Een technisch

vonder, een adembenemend staal van prccisietccnniek. Maar om bet

ten volle te kunnen waarderen moet u luisurm, - goed, cruisen, scherp

luisteren! Zó hebt u nog nimmer een radio horen spelen! Zulk eeoj

nobele, volle klank, - zulk een volkomen diapnane helderheid, - aulk .

een echte, levende werkelijkheid vindt u enkel en alleen maar bij,

een GRUNDIGI
En... de royale GRUNOIG-garantie staat te allen rijde volledig en
met uitgebreide service achter u ! Ga vandaag nog luisteren bij een
Grundig-dealer

!

(grurdig) de ariêtoeraal amdtr 4e rndlototsirllm

Uioliuicod verkrijgbaar bij 4e etkeode Gnuidtg-deajer»

Officieel Dealer: Techn. Bureau Feenstra, Haltestr. 57, Tel. 2065

WASSENAAR]
'AArlem s beddenSpecialist £

Jansweg t/o het station
Tel. 14329 en 18626
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ZANDVÖORf i:

Ondertrouwd:
JAN SMIT

en
JOUKJE JONGSMA

Zandvoort, 14- April 1955.
Oranjestraat 3.

Parallelweg 32.

Dankbetuiging

Hartelijk dank aan allen voor het
medeleven betoond bij het over-
lijden van onze lieve man en vader

BERT VAN HAMBURG.
A. van Hamburg-Cats.
Ineke.
Paul.
Bea.

Zandvoort, 15 April 1955.

Grote Krocht 19.

40 jaar bij de Spoorwegen
De stationschef van Zandvoort,

de heer M. van Zandbergen, hoopt
Zondag 17 April a.s. het feit te
herdenken, dat hij veertig jaar ge-
leden bij de Nederlandse Spoor-
wegen in dienst trad.
De jubilaris, geboren op 16 April

1896, begon zijn loopbaan bij de
N.S. in zijn geboorteplaats Stave-
ren, als leerling-assistent stations
ambtenaar voor de buitendienst.

Hier bleef hij twee jaar, waarna
hij werd overgeplaatst in de functie
van assistent voor de buitendienst
naar Noord Scharwoude, doch
reeds na drie maanden volgde zijn
verhuizing naar Enkhuizen, waar
hij in dezelfde functie 3V: jaar
werkzaam was.
Daarna ging de heer Zandbergen

naar Krommenie-Assendelft in de
functie van stations-ambtenaar,
waar hij zijn langste dienstperiode
doormaakte, n.1. 15 jaar. In deze
periode trad de jubilaris óók in het
huwelijk.

Zes en een half jaar lang was hij

daarna werkzaam in Amsterdam
Centraal Station, eerst in dezelfde
functie als in Krommenie, doch na
3 jaar volgde hier zijn bevordering
tot adjunct-commies. Tot en met
Juli 1942 bleef hij in Amsterdam,
waarna hij als 1ste haltechef werd
overgeplaatst naar Kapelle-Bieze-
linge, waar hij tot 1 Juni 1947 ver-
bleef. In dezelfde functie werd hij

vervolgens benoemd in Schagen en
aldaar later bevorderd tot stations-
chef 3de klasse.

Op 17 October 1950 volgde zijn

tot nu toe laatste overplaatsing
van Schagen naar Zandvoort, al-

waar hij tot nu toe zéér tot zijn

genoegen nog altijd werkzaam is.

In een gesprek, dat wij met de
jubilaris hadden, deelde deze ons
mede, dat hij nog gaarne enige jaren
in Zandvoort zou willen blijven.

De heer Zandbergen, geboren op
16 April 1896 en dus thans 59 jaar
oud, kan n.1. op 60-jarige leeftijd

de dienst met pensioen verlaten,

doch het bevalt zó goed in de bad-
plaats, dat hij gaarne nog tot zijn

63ste jaar, — de uiterlijke leeftijd

bij de N.S. voor actieve dienst —
zou willen meelopen.

Het is een station met enorm
véél variatie, dat volgens de jubi-
laris óók in de nabije toekomst nog
véél van zich zal doen spreken.
Dit jaar komt naar Zandvoort voor
het eerst na de oorlog weer dubbel
spoor en de komende vervanging
van de tram door de bus zal vol-
gens de heer Zandbergen óók op de
treindienst Zandvoort-Amsterdam
niet zonder uitwerking blijven. In
elk geval zal, naar de jubilaris ver-
moedt, zolang de tunnel bij Aerden-
hout nog niet gereed is, het reizi-

gersvervoer, vooral wat de foren-
sen betreft, wel méér gaan toe-

nemen.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

GEVRAAGD : R.K. MEISJE voor
lichte huish. bezigheden en kinder-
verzorging. Mevr. Bernsen, Hoge-
weg 70.

Geslaagd voor Jiu Jïtsu

Na opgeleid te zijn aan de Sport-
school te Overveen, slaagden een
aantal leden van het Zandvoortse
politiecorps voor het diploma Jiu
Jitsu 1ste graad. Het waren de
heren Inspecteur van Buuren, ad-
judant van der Wal, de brigadiers
Akooy en Popkema en de agenten
Brandse, Faber, Trommel en Smink.

Windhondenrennen
Zaterdagavond 18 Juni zullen in

het Kennemer Sportpark wind-
hondenrennen worden georganiseerd
door de Amsterdamse windhonden
renvereniging.

Jaarvergadering Z.R.B.

Do Zandvoortse reddingsbrigade
houdt Donderdag 21 April in hotel

Keur haar jaarvergadering. O.m.
staat een bestuursverkiezing op hot
programma. Periodiek altredend
zijn do heren Dr. J. van der Meer,
A. Loos en A. Frank. Laatstge-
noemde stelt zich niet meer her-
kiesbaar.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. Pos te
Haarlem. Bed. H. Doop.

17 uur: Ds. A. Pos.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.

's Avonds geen dienst,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr.: Jhr. Mr. A.F. de Savornin

Lohma».
NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15
Ds. J. Heidinga van Haarlem.
n.m. 7 uur: Jongerendienst.
Ds. H. J. Kater, van Amsterdam.

Ned. Chr. GEMEENSCHAPSBOND.
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, Evangelist, Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H. Missen 7,30, 9 uur (Hoogmis)

en 11 uur. Des avonds 7 uur Lol.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7,45 uur.
's Avonds 7,30 Lof.
Des Zaterdags gelegenheid om te

biechten.

INTERKERKELIJKE
OPWEKKINGSSAMENKOMST
Zondagmiddag 17 April run. 3 uur

in gebouw „Ons Huis".
Spreker E. Grosskortenhaus,

Evangelist te Wuppertal.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Een slecht figuur
Gedurende de laatste weken is

Zandvoort uit zijn winterslaap ont-
waakt en iedereen maakt zich op
om de komende stroom badgasten
zo goed mogelijk te ontvangen.
De strandpachters hebben hun,

etablissementen weer opgebouwd,
ze, waar nodig hersteld en ge-
schilderd, en eveneens de badstoe-
len en de inventaris een kwastje
verf gegeven. Het geheel ziet er
dus weer fris en fleurig uit.
Wat doet echter de Gemeente

Zandvoort? Die plaatst langs de
Boulevards een aantal verveloze en
vuile banken; dit ter meerdere
glorie van onze badplaats Zand-
voort! De Gemeente slaat daar-
mede wel een slecht figuur in ver-
gelijking met de particuliere onder-
nemers. Was er gedurende de af-
gelopen winter nu heus geen tijd
om die banken eens behoorlijk te
schilderen? Op de begroting zou da*
toch zeker niet veel uitmaken.
Maar nog is die fout te herstel-

len, want het duurt nog geruime
tijd alvorens het eigenlijke seizoen
begint. Laat men dus die banken
zo spoedig mogelijk weer weg halen,
opknappen en tegen Hemelvaarts-
dag weer plaatsen. Als dan meteen
de zeereep ontdaan wordt van ste-
nen, papier en andere ongerechtig-
heden, dan zien de Boulevards er
tegen het seizoen weer netjes uit.
U, mijnheer de Redacteur, dank

zeggend voor de verleende plaats-
ruimte.

J.R. Oostenrijk, de Favaugeplein.

Balcon-varja
Aerie: Nou Wullum, wat zeg je d'r
van? De Paesdaege benne lillek
teuge'evalle. Paipestele regende 't
en de zon wou maereffies schaine.

Wullum: Jae jü, 't zat niet mee,
vooral niet voor onze mense op
't strand, maer 't was nog vroeg
in de taid en an de bolle was nog
gien kleurtje te bekenne en tóch
waere de hotels nog aerdig vol.
Je zal iens zien jü, over 'n paer
weke dan komme ze wel.

Aerie: En onze banke hebbe we
óók weer berom. Allienig kon d'r
gien kwassie verref op over-
schïete, ze benne nog eve kael as
't leste jaer.

Wullum: Jae, daer begraip 'k niks
van. As ze bai de gemiente d'r
gien taid voor hebbe 'ehad, dan
hadde ze 't toch wel an de Plies-
sie kenne vraege? Die hadde 't

wel 'edaen en ze hebbe beste
schilders bai de pliessie, kaik
maer 'es, hoe mooi ze de ver-
keersborde weer op'eknapt hebbe.

Aerie: Dat vind 'k óók Wullum en
van de Pliessie 'esproke, d'r zain
d'r nou weer die hebbe exaeme
'edaen voor Jaepans worstele. Ze
zain allegaer 'eslaegd. As je nou
mot kraigt met ien van onze
agente, dan draeje ze zonder de
minste moeite 'n poot oit je laif.

Wullum: Of ze kraeke je botte met
derloi pink, want die Ji-jitsu
gaintjes benne zo gemien en ver-
raejerlek as 't waeter diep is.

Aerie: Jae jü, 't is nou maer zaek,
om goeie maetjes te blaive met
onze Zanverse pliessie. D'r is 'n

taid 'eweest, dat 'k ze wel lustte

op me nuchtere maeg, maer as

'k nou een pliessieman zie, dan
gao 'k 'n blokkie om.

Wullum: Da's óók moeilijk, as 't

aevond is Aerie, want as je nou
binnekort iemand in Zanvert
tcugckoml, mot je eerst goed oit-

kaikc of 't 'n mannetje is van onzo
meziekkaepcl of 'n pliessieman,
omdat ze nou allegaer 'n pakkio
met glimmende knope gacn drae-
gc, om van onze brandweermanne
nog maer niet to spreke. Nog ef-
fies Aerie, en héél Zanvert draogt
'n uniform!
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H. K. van Es
ARTS

afwezig
van 21 April tot 2 Mei.

Waarnemers: de doktoren
Entzinger, van der Meer

en Robbers

TE KOOP: Twee fraaie
clubfauteuils, in zéér goede
staat. Zeestr. 57 (sousterr.)

Te huur gevraagd
voor de maand Augustus,
voor gezin van 10 pers.
Br. no. 46-11 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GEVRAAGD: Aankomend
ELECTRICIEN, H. Schui-
lenburg, Grote Krocht 5.

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STRAAT 43

TEL. 3199

Woning ruil
Aangeboden: benedenhuis, bevattende 4 kamers,
keuken., tuin. Nassauplein, Zandvoort. Gevraagd:
vrij bovenhuis. Br. no. 46-9 bureau v.d. blad.

RINKEL VRAAGT
ervaren broodbakker
(jaarbetrekking) en een

broodbezorger
Onbekendheid met het vak geen bezwaar.

Aangeboden:
Winkelhuis met woning
te Zandvoort. In ruil voor vrije woning in

Zandvoort. Br. no. 46-10 bureau v.d. blad.

PETROVITCH
Kerkstraat 8, VRAAGT

IJSVERKOOPSTER
en een JONGEMAN

voor hulp bij de ijsbereiding en verkoop.

fAWUtë&giJ^^fê
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Haitestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Theater „MonopoBe
Dir. Gebr. Koper

55

Telef. 2550

Vrijdag 15, Zondag 17 en Maandag 18 April 8 uur

Een fonkelend schouwspel van zang, dans
en vrolijkheid! - BING CROSBY
DANNY KAYE - VERA ELLEN en
ROSEMARY CLOONEY in Irvmg Berlin's

WHITE CrURISTEVSAS
Een Technicolor Musical die U top-amu-
sement biedt! Toegang alle leeftijden.

Vanaf Dinsdag 19 t.m. Donderdag 21 April 8 uur

Een vermetel onderwerp in een film van
Augusto Genina, Italiê's grootste regisseur!
MARTHA TOREN - GINO CERVI
CHARLES VANEL
in de Technicolor creatie:

MAGDALENA
Diep ontroerend en verbijsterend is dit
drama van een gevallen vrouw.

Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 17 April 2.30 uur
speciaal matinee

Wij presenteren U: BOB HOPE en
DOROTHY LAMOUR in

Zanzibar ai te bar
Toegang alle leeftijden.

ZATERDAG 16 APRIL GERESERVEERD voor
de ZANDV. MUZIEKKAPEL.

Ondanks de verhoging der veeprijzen

handhaven wij de reclame-aanbiedingen!

Slagerij Henk van EBdik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr.

gehakt, 100 gr: poulet en 1 mergstaafje 90 et.

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Ham en 100 gr. Saks. Smeerworst 70 CENT

500 gr. Eigen gesmolten RUNDVET 70 et.

500 gr. KALFSFRICANDEAU .12—
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ!,—
500 gr. Mooie vaste KALFSLAPPEN ƒ1,85

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,85

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

250 gr. Heerlijke Saks. Leverw. 55 et.

150 gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 et

150 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

150gr.Pork 50 et.

150 gr. Hamworst 50 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Nu óók het allernieuwste!

De EYSINK
met J.L.O. motor

een juweel van een bromfiets! Bij

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Ziet thans onze grote collectie

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.; SIMPLEX.

EYSINK

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

De Paasdagen vielen wat tegen.
Het was koud en guur, er viel regen.
Maar wat altijd voldoet:
Drommel's rookioaar, die's goed!
Z'n keus wordt geroemd, allerwegen

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telaf. 2793

Interkerkelijke

opwekkingssamenkomst
Zondagmiddag 1 7 April

Spreker de heer
E. GROSSKORTENHAUS
uit Wuppertal (medewerker van
Evangelist Herm. Zaiss).

Gebouw «Ons Huis». Aanvang 3 uur.

ledere week
gelijk met het verschijnen van deze
courant brengen wij U
een geheel nieuwe etalage!
in onze showroom RAADHUIS-
PLEIN, naast het- Touiing kantoor,

om U op deze wijze steeds het
nieuwste op modegebied te tonen.

HEDEN: de nieuwe moderne pastelkleuren op
het gebied uan pulovers en vesten.

NOOY
ZANDVOORT^

Zie ook onze etalage Grote Krocht
en showrooms Hotel Bouwes.

Kalfsvlees reclame

agerïj Burger
Alleen Vrijdag en Zaterdag:

KaBfsfricandeau
f 1,80 500 gram

Fiine Rib
Magere Lappen
Doorr. R. lappen
Kalfslappen ....

Kalfscarbonade
Kalfsvl.beentjes
Kalfsschenkel

met veel vlees

ƒ1,98 500 gr.

71,98 500 gr.

ƒ1,68 500 gr.

ƒ1,50 500 gr.

ƒ0,88 500 gr.

,/0^0 500 gr.

yo,90 500 gr.

ROSBIEF
LENDE
ENTRECÖTE

(
STAARTSTUK )

1*2,35
500 gr.

WEEKEND-RECLAME:
100 gram Ham 'en 100 gram Sax ....<,'69 et

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. i 1,25
200 gr. Gebr. Gehakt I 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort Tal. 2994 - 2643

s. Zaterdag:
Grote demonstratie

van 10 tot 6 uur.

-Q

Door speciale fabrieksdemonstra-
trice zullenU de bijzondere kwaliteit
der CALIFORNISCHE SOEPEN
worden uiteengezet.

Door gratis proeven zult U dit per-
soonlijk kunnen vaststellen.

Onze sortering verse kas-voorjaars-
groenten en onze uitgelezen collec-
tie fruit (zowel vers als in blik) is

bijzonder groot!

ZOLANG DE VOORRAAD NOG STREKT handhaven wij onze
SPECIALE AANBIEDING: blik doperwten met wortelen (Hero
product) van 96 voor 72 CENT. Ziet onze etalages!

«thandeL
Rer4vstKKTeï.245zVarihvoort

Heelt U onze -^ . ,&&

h^&e schoenen
*oX&*

X&
al gezien?

Vooraanstaande Nederlandse fabrikaten!

Import uit Italië vanaf 7,95
Import uit Zweden vanaf 1 3,50

BR0SS0IS
GROTE KROCHT

Maait gebruik van ons

Röntgen-apparaat „SCHUCOSKOP"

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billö'Jce prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AD«^| Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEL) FT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met allo
buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER TEL. 2164

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Adverteert in dit blad
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Om een gebeurtenis te kun-
nen beoordelen moet men
zich, evenals om de grootte
van een gebouw te kunnen
schatten, op een afstand
plaatsen. Josepft. Roux.

Zomerpostzegels

Het plaatselijk comité „Verkoop
zomerpostzegels, met Mevr. M. van
Fenema-JBrantsma als presidente en

Mevr. van Kuyk als secretaresse,

maakt er ons op attent, dat de ver-

koop van zomerpostzegels a.s. Maan-
dag weer gaat starten. De bekende

enveloppen voor verzamelaars, zul-

len slechts één dag aan het post-

kantoor verkrijgbaar zijn, n.l. a.s.

Maandag. Men verzoekt ons, hier-

op met de meeste nadruk de aan-

dacht te vestigen, hetgeen wij bij

deze gaarne doen. Over de beteke-

nis van deze zomerzegels en het

goede werk, dat U bij aankoop er-

van verricht, hopen wij U in één

onzer volgende nummers het een en

ander mede te delen.

Ronde van Nederland

A.s. Zaterdag zal dan de grote
gebeurtenis plaats vinden. O.i. één
der grootste evenementen, die sei-

zoen 1955 zal kennen. De eerste
etappe van de Ronde van Neder-
land eindigt in Zandvoort en op ons
circuit zal de eindsprint worden
verreden. Op het moment, dat we
dit schrijven, merken we er nog
niet weel. van. Voorbereidingen
worden er weinig voor getroffen,
reclame wordt er niet voor ge-
maakt. Wat doet Zandvoort eigen-
lijk, wanneer de karavaan hier
arriveert? Is er 's avonds nog iets

te doen? Het gemeentebestuur
blijkt actief en zaX dejrervners enjle_
'officials d.s. 'Zondag om" 11 uüf~
officieel" in hotel --Bouwes 'ontvan-
'gen. Dat verheugt ons, maar "het
verheugt ons minder, dat er blijk-

baar "niets gebeuren gaat. Geen
enkele feestelijkheid. Geen stukje
muziek op het Raadhuisplein? De
feestverlichting zal branden, had
men daaraan niet iets attractiefs

kunnen verbinden? Waar blijft

Tcuring Zandvoort, of komt alles

misschien nog op het laatste mo-
ment? In andere plaatsen, waar de
karavaan een etappe eindigt, viert
men op uitgebreide schaal feest.

Intussen kunt U ervan verzekerd
zijn dat de publiciteits-karavaan,
die de renners vergezelt, zelf voor
de nodige attracties zal zorgen. Zij

wordt — naar wij officieus verna-
men — geparkeerd bij de water-
toren. O.a. zal de Heinekens Brou-
werij met home-trainers komen,
waarop de bekende wielrenner
Henk Lakeman zal fietsen. Een
ieder, die het harder kan dan hij,

zal een fraaie prijs kunnen winnen,
o.a. armbandhorloges. De opbrengst
van deze attractie zal ten goede
komen aan het Nederlands Olym-
pisch comité voor de Melbourne-
uitzendkas. Bob Wallagh, U nog
allen welbekend van de hersen-
gymnastiek voor de A.V.R.O. zal het
geval met vrolijke conference nog
iaat méér versieren. Het belooft
een leuke boel te worden, waar-
mede de Heinekens brouwerij zéér
veel eer zal inleggen. Oók de an-
dere publiciteitsmensen zullen wel
van zich doen spreken, zodat het
aan de voet van de watertoren wel
vrolijk zal toegaan a.s. Zaterdag-
avond. Maar Zandvoort blijft tot nu
tóe wel erg achter en dat bevreemdt
en spijt ons.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„Ons brandspoithoisie ; wordt

jioU) brandweer-museum!"

Uit de gemeenteraad

De raad van Zandvoort kwam
Dinsdagavond j.1. in openbare ver-
gadering bijeen voor de afwerking
van1 een 16 punten tellende agenda,
waarvoor men 3 1/» uur nodig had,
terwijl daarna nog een besloten
zitting volgde. Uit de af en toe zéér
lange debatten stippen wij het vol-
gende aan:

JAARWEDDE WETHOUDERS.
Met aantekening dat de heren

Weber en Koning tegen waren,
werd een voorstel van B. & W.
aanvaard, om aan Gedeputeerde
Staten te berichten, dat de raad
gaarne zou zien dat de nieuwe
jaarwedde der Zandvoortse wethou-
ders — gelet op omvang van de
gemeentelijke bestuurstaak — zou
worden gerangschikt , onder de
groep gemeenten van 14. tot 18.000

inwoners en niet, zoals G.S. dat
voorstelde onder de groep van 10
tot 12.000 inwoners met een jaar-
wedde van ƒ2000,—

.

ALGEM. BESTUUR STICHTING
„TOURING ZANDVOORT'.

De door B. & W. ingediende voor-
dracht ter voorziening in de vaca-
tures van het Algemeen bestuur
van stichting .Touring Zandvoort",
door periodieke aftreding op 28
April, ontmoette bij verschillende
raadsleden ernstige bezwaren. Hr.
SLEGERS betreurde het, dat Zand-
voortmeeuwen niet vertegenwoor-
digd was en O.S.S. wél, Hr.WEBER
miste vertegenwoordigers van de
hotel- en pensionhoudersvereniging
„Ons Belang", Hr. TATES vond het
vreemd, dat Handelsvereniging,
Hanze en Peruka ieder met een
groep candidaten vertegenwoordigd
waren en vond de voordracht wat
scheef in elkaar zitten, waarna zich
een langdurig debat ontwikkelde
-over-de vraag'Vat nu * eigenlijk },Hefc-

overkoepelend orgaan" was. De'
voorzitter- merkte op," dat Zand-
voortmeeuwen niet bij de sportver-
enigingen vertegenwoordigd is, om-
dat O.S.S. groter is, dat „Ons Be-
lang" is vertegenwoordigd in „Het
overkoepelend orgaan" en dat de
door Hr. Tates genoemde vereni-
gingen alle bij raadsbesluit apart
werden aangewezen. Dit bleek ech-
ter vele raadsleden nog niet te
bevredigen en toen het debat een
persoonlijk karakter ging aan-
nemen, werd op voorstel van de
Hr. Tates besloten, hierover in be-
sloten zitting na afloop van de
openbare vergadering verder te

debatteren.

GROND VOOR
140 NIEUWE WONINGEN

Zonder debat werd besloten aan
de woningbouwver. „Eendracht
maakt macht" de benodigde grond
te verkopen, gelegen aan de Van
Lennepweg, benoorden het hockey-
veld, voor de bouw van 3 flats met
4 woonverdiepingen, plaats bie-
dend voor 24 gezinnen per flat, met
op de hoeken daarvan zgn. „eind-
woningen" en ten noorden van deze
flats 62 eensgezins-woningen, zodat
hier totaal 140 woningen zullen ver-
rijzen in dit zgn. „Hoogbouw-plan".
De heer TATES noemde het een
verheugend voorstel en was vól
bewondering voor de voortvarend-
heid van E.M.M.

GELDLENING KENN.SFORTFARK
Ingewikkelde financiële betogen

van de H.H. LINDEMAN en Ir. v.

KUYK ontsponnen zich rondom het
voorstel van B. & W. tot* het aan-
brengen van enkele correcties in
de voorwaarden betreffende de
geldlening ten behoeve van het
Kennemer sportpark, zulks op ver-
zoek van Gedeputeerde Staten.

Wethouder KERKMAN beant-
woordde de sprekers en nadat de
VOORZITTER had betoogd, dat het
voorstel van B. & W. een gezonde
oplossing betekende, die stellig de
instemming van G.S. zal hebben,
ging de raad met het voorstel una-
niem accoord.

AANKOOP UITRUKWAGEN-
BRANDWEER.

Bijna 1 uur had de raad nodig
voor de behandeling van het voor-
stel, een uitrukwagen ten behoeve
van de brandweer aan te schaffen,
die men door bijzondere omstandig-
heden thans voor ƒ2500,— kon
kopen. Door bezuiniging op andere
posten voor de brandweer, zal het
begrotingsbedrag hierdoor niet be-
hoeven te worden overschreden.

De meeste raadsleden, waarvan
de heer KONING de rij der spre-
kers opende, hadden bezwaar tegen
aanschaffing van een tweedehands
auto. Hr. TATES begreep bovendien
niet, hoe het mogelijk was, een auto
te kunnen kopen voor zulk een be-
spottelijk laag bedrag, die Zand-
voort waardig, zou zijn. Vroeg' zich

,

bovendien" af,
(

of er nu ineens i

ruimte voor is 'in de brandweer-
(

garage, „of" i's het misschien een

aanloopje voor een nieuwe brand-
weer-kazerne?" Hr. SLAGVELD
vond het een wankel voorstel

;

weth. v.d. WERFP komt tot de
conclusie, dat een auto van ƒ2500,-
niets kan zijn en vraagt zich óók af.

of er wel brandweermateriaal te

weinig is in Zandvoort. Hr. GOSEN
meent, dat het een aanloopje kan
zijn, om over enkele jaren een nieu-
we auto te krijgen. Weth. KERK-
MAN licht de financiële aantrek-
kelijkheid van het voorstel toe en
merkt op, dat de gemeente toeval-
lig tegen dit koopje opliep.
De VOORZITTER houdt een

klemmend betoog voor een goed
geoutilleerde brandweer, hetgeen al

geruime tijd in Zandvoort niet meer
het geval is, reden waarom hij

reeds eerder mededeelde, daarvoor
als hoofd van de brandweer geen
verantwoording meer te kunnen
dragen. De inspectie in Haarlem is

van eenzelfde gevoelen. Een te zui-
nig beleid kan levensgevaar mede-
brengen. Spreker zou óók liever een
nieuwe auto zien, maar dit is

slechts een „zuinigheidsvoorstel".
Op de duur zal er echter natuurlijk
tóch een nieuwe auto moeten ko-
men en óók een bescheiden brand-
weer kazerne zal niet kunnen wor-
den gemist. Wat de ruimte betreft,
„met een beetje dringen" kan deze
auto er nog wel worden ingeperst.
Het voorstel wordt daarna in

stemming gebracht en aangenomen
met 9 tegen 5 stemmen (de heer
Breure is niet aanwezig).

STICHTING BUNGALOWPARK
Langdurig beraadde de raad zich

over het nemen van een principe-
besluit over de stichting van een
bungalow-park, waartoe tenslotte
met algemene stemmen besloten
werd. Algemeen was.mea van oorT
-deel,» dat-de'Stichting'van-éon'fder-f-
gelijk park waardevol „ voor Zand-
voort. zou zijn en een grote aan-
winst voor de badplaats» De be-*

zwaren richtten zich in hoofdzaak
tegen de voorgestelde erfpachts-
uitgifte voor de tijd van 40 jaar,

hetgeen de meeste raadsleden te

lang vonden. Algemeen wilde men
deze tijd teruggebracht zien op 25
jaar.-'&mdat andere plannen straks
hier -, zich zouden kunnen voordoen.
Bovendien wilde men dit park, dat
verrijzen zal achter de duinenrij aan
de Noordboulevard tussen de Toko
en ' Bad Riche, uitsluitend als

recreatie-park zien, en in geen ge-
val bestemd voor permanente be-
woning. Ook de stichting van een
restautatie of cantine — voor reke-
ning van de bouwers— werd nood-
zakelijk geacht. Tenslotte stelde de
VOORZITTER voor, aan B. & W.
toestemming te verlenen met
de aanvrager, de fa. Luxen &
Worst te Gouda verder te gaan
onderhandelen op voorwaarde, dat
een gped geoutilleerde cantine op
z'n minst noodzakelijk zal zijn; dat
men zich hoede voor perfectionnis-
me al zullen de bungalows, waar-
van er 50 a 60 zullen worden ge-
bouwd, solide moeten zijn, méér
solide dan die in Hoenderlo, welke
door de raad werden bezichtigd en
wel mooi bleken, doch ongeschikt
voor zee-klimaat. Verder onder-
handelen op basis van 25 jaar erf-
pacht.' 50 a 60 bungalows kunnen
niet worden neergezet op 3 H.A.
grond; doch aanvrager is bereid,
het gehele daar liggende terrein
van trekkerskamp „De Branding"
tot „Riche Bad" daarvoor te be-
stemmen en voor zijn rekening een
nieuwe toegangsweg naar het cir-
cuit aan tel leggen, die dan zal uit-
komen achter de Tarzanbocht. De
raad verklaarde zich hiermede ten-
slotte, unaniem accoord.

GRONDRUIL MET Hr. W. BURLET
Met 9 tegen 5 stemmen aan-

vaardde de raad daarna een voor-
stel van„B.-&,W. om grond, te rui-
len met de heer W. Burdet, naar
aanleiding van de, onlangs van de
familie ,'Quarles van Ufford aange-

: kerft atüfrj f duinterreirien. --,_Hierover_
werd door de burgemeester twee
jaar onderhandeld, en nu de heer

(Vervolg: pap? 2; Ie kolom)

Viering bevrijdingsdag
Opnieuw kwam het comité „Vie-

ring bevrijdingsdag 1955" in het
raadhuis bijeen," teneinde thans het
officiële feestprogramma samen te
stellen. Na overleg met de diverse
evenementen-commissies werd het
volgende programma opgesteld:

's morgens: 7.30-7.45 klokgelui;

7.45: aankondiging van het feest
door trompetters;

8-8.30: gewijde muziek door de
Zandv. muziekkapel op het Raad-
huisplein, daarna zullen door het
tamboercorps van deze kapel de
kinderen .,van de Dr. Albert Ples-
manschool en de Karel Doorman-
school voor deelname aan de aubade
worden opgehaald en de kinderen
van de overige scholen door de
Zandvoortse muziekkapel.

9.15-10: aubade van de schoolkin-
deren vóór het Raadhuis met korte
toespraak door de burgemeester.

10-10.15: tïactatie van de deel-
nemende kinderen;

9-10.30: Filmvoorstelling in „Mo-
nopole" voor de kinderen uit de Ie
en 2e klasse der lagere scholen en
kinderspelen voor de kleuters in de
kleuterscholen.

10.30-12.30: Kinderspelen op drie
terreinen in het dorp.

__ ^
's middags: 2.30-4.30 Voetbalwed

f

strijd op de terreinen in plan Noord!
4-5: gecostumeerde optocht. /

's avonds: 7-8 concert in de mii-
ziektent op het Raadhuisplein dooi-

de Zandv. mondaccordeonver. /

8-9: concert door de Zandvoortse
muziekkapel met samenzang, ƒ

9-10: Lampion-optocht voor/ de
kinderen. /

10.15-10.45: groot vuurwerk op het
strand (met dagsluiting),

ƒ
11-12: Concert door de Zandv.

muziekkapel op het Raadhuisplein
met openluchtbal. /

Aan de kinderen zullen vóór de
aanvang van de aubade op de scho-
len vlaggetjes worden uitgereikt.

De kinderspelen zullen wordan ge-
houden op het Caravan-terran aan
de Van Lennepweg, op het /terrein

aan de Herenstraat en het (terrein
achter de Wilhelmina-kleute-school.
De te behalen prijzen zulle» zoveel
mogelijk van blijvende waarde zijn.

Op de scholen zal een. opstellen-

wedstrijd worden uitgeschreven,
waaraan de kinderen van fe hoog-
ste klassen kunnen deelnerren.

Voorts hebben de winkeliersver-
enigingen hun medewerking toege-
zegd voor een etalage-zoekfvedstrijd
voor de Zandvoortse jeugi t.m. 15
jaar. Het is de bedoeling] dat men
in de etalage een „branche-vreemd"
artikel zal plaatsen. Ook/hiermede

zullen fraaie prijzen te winnen zijn.

De voetbalwedstrijd zal in elk
geval doorgaan. Voor een tegen-
stander van Zandvoortmeeuwen zijn
de onderhandelingen gaande. Even-
tuele baten uit deze wedstrijd zul-
len in het trainingsfonds van Zand-
voortmeeuwen vloeien.

Wat de gecostumeerde optocht
betreft, hieraan zullen zowel kin-
deren als volwassenen kunnen
meedoen, die in aparte groepen
zullen worden ondergebracht. Voor
de vier te vormen groepen zullen
in elke groep 3 prijzen worden be-
schikbaar gesteld, tot een totaal-
bedrag van pl.m. ƒ200,—. Pogingen
zullen worden aangewend, om voor
deze optocht, die het hoogtepunt
van de feestviering moet gaan vor-
men, nog een extra muziekcorps
aan te trekken.

"Waarschijnlijk zullen alle voor
deze dag beschikbaar gestelde prij-
zen vooraf worden geëtaleerd in het
voormalige distributiekantoor aan
de Haltestraat. Voor de lampion-

/ optocht zijn kaarsen beschikbaar
gesteld door de Bond zonder Naam,
een geste, die door het comité zéér
wordt gewaardeerd. Het aantal
deelnemende kinderen wordt ge-
schat op pl.m. 750, terwijl de ont-
binding van deze optocht zal plaats
hebben op de Strandweg bij hotel
Bouwes. De kinderen, die aan deze
optocht hebben deelgenomen, als-
mede hun begeleiders, krijgen voor
het vuurwerk een gereserveerde
staanplaats. Vóór het afsteken van
het slotstuk van het vuurwerk zal
door de voorzitter van het comité,
de heer G. Tates een kort woord
worden gesproken, terwijl besloten
zal worden met het zingen van het
Wilhelmus.
Op het Raadhuisplein zal een

drietal zgn. „bevrijdingsbomen"
worden geplaatst, alsmede op de
drie terreinen, waar de Kinder-
spelen zullen gehouden worden. Het
Raadhuis zal 's avonds met schijn-
werpers worden verlicht en op de
hoek „Hogeweg-Grote Krocht" zal
een mozaiek van bloemen worden
gelegd, met een passende tekst voor
de bevrijdingsdag, waarvoor het
comité gaarne ideeën uit de bur-
gerij zal ontvangen, alsmede een
tekst voor het slotstuk van het
vuurwerk.

Tenslotte zal de commissie „wed-
strijden" een foto-wedstrrjd organi-
seren, door inschakeling van de
Zandvoortse Amateur fotografen-
vereniging, welke foto's zullen die-
nen voor de samenstelling van een
herinnerings-album.

Het comité zal Dinsdag 26 April
opnieuw in vergadering bijeen-
komen om de details van het feest-
programma nog nader te bespreken.

Zandv. Muziekkapel concerteerde
voor het eerst in uniform

Voor het eerst sinds haar bijna
40-jarig bestaan is een reeds lang
gekoesterde wens van de Zand-
voortse muziekkapel in vervulling
gegaan. Zaterdagavond j.1. trad het
orkest in theater Monopole voor
het voetlicht, gekleed in fraaie uni-
formen, een gebeurtenis, die door
het officiële karakter dat eraan
gegeven was, bewees, hoeveel
waarde Zandvoorts inwoners heb-
ben gehecht aan een geüniformeerde
kapel.
De zaal was zo goed als geheel

gevuld en onder de aanwezigen
bevonden zich het voltalllige col-
lege van burgemeester en wethou-
ders, vele raadsleden, hoofden van
takken van dienst, de directeur van
stichting „Touring Zandvoort", als-
mede het dagelijks bestuur van
deze instelling, de gemeentesecre-
taris en de gemeente-arts.

De voorzitter van de kapel, de
heer P: Schaap opende de avond
met een welkomstwoord, memo-
reerde, dat hier van een heugelijke
avond kon gesproken worden en gaf
daarna het woord aan Zandvoorts
burgemeester, Mr. H.M.van Fenema,
voor de officiële overdracht der
uniformen.

De burgemeester zei o.m. zich
zo'n beetje Sinterklaas te gevoelen,
omdat hij een surprise had aan te
bieden, n.1. een kostelijk geschenk
van de Zandvoortse bevolking. Spr.
toonde zich daarover zéér verheugd.
„Goede waar", aldus Mr. Van Fe-
nema, „behoeft een smakelijke ver-
pakking en deze werd door vele
enthousiasten bijeengebracht. De
heer Longayroux van het dagelijks
bestuur van stichting „Touring
Zandvoort" opperde het idee tot
adoptie en dit had tot gevolg, dat
men er bijna om ging vechten,, om
-een-muzikan,tlaan,te kleden. Ook
de gemeenteraad liet zich niet on-
betuigd, verhoogde de subsidie en
verstrekte een geldlening".
Met de wens uit te spreken, dat

de Zandvoortse muziekkapel zou
moge groeien en bloeien, liet de
burgemeester de gordijnen vaneen
schuiven, waarna de kapel, opge-
steld op het toneel, aan het publiek
werd voorgesteld, waarna spontaan
door de leden het „Wilhelmus"
werd gespeeld.

Met de fraaie uniformen, — een
donkerblauw jasje met dito pet,
voorzien van een zilveren uitmon-
stering en een grijze broek, even-
eens met zilver afgebiesd, werd een
bijzonder fraai en voornaam geheel
verkregen dat buitengewoon bleek
te voldoen. De firma Straathof te
Haarlem, die het uniform ontwierp
en vervaardigde, verdient hiervoor
zeker een woord van hulde.

De voorzitter, de heer P. Schaap,
dankte de burgemeester voor diens
waarderende woorden bij de over-
dracht der uniformen en memo-
reerde, dat hetgeen waar zovele
jaren op werd gewacht, thans wer-
kelijkheid was geworden. Dank
bracht spreker aan de bevolking,
aan het gemeentebestuur en inzon-
derheid aan de gemeentesecretaris,
de heer Bosman, die héél veel tot
de verwezenlijking van de plannen
had bijgedragen. Nieuwe plannen
zijn thans reeds weer aan de orde,
want de instrumenten zijn 40 jaar
oud, doch het was sprekers over-
tuiging,, dat ook daarvoor een weg
zou worden gevonden, opdat Zand-
voort een korps krijgt, de badplaats
waardig, met minstens 60 leden.
Daarbij leeft dan het verlangen
naar de oprichting van een jeugd-
corps, dat de oude instrumenten
zou kunnen bespelen.

Onder groot enthousiasme bood
hierna het raadslid, de heer M.
Weber de kapel een prachtig nieuw
vaandel aan, dat dank zij de actie
van enkele leden, waarbij o.m. óók
de geëvacueerde Zandvoorters zich
bijzonder hadden onderscheiden,
kon worden vervaardigd.

Het lid van de kapel, de heer
Floor Zwemmer, overhandigde ver-
volgens twee fraaie nieuwe vlaggen,
n.1. de nationale driekleur en de
Zandvoortse vlag voor meevoering
tijdens marsen, de laatste met een
fraai ingeborduurde trommel.waar-
voor aan Mevrouw Peper hartelijk
dank werd gebracht, terwijl aan de
heer J. van den Bos dank werd be-
tuigd, voor de fraaie wapenschil-
den, die hij op de stokken boven
de vlaggen had geschilderd.

Bloemen werden hierna over-
handigd aan Zandvoorts burgemees-
ter voor diens echtgenote, aan Mevr.
Peper en aan Mevr. v.d. Bos, waar-
na tenslotte de voorzitter, de heer
P. Schaap de heren JFloor Zwem-
mer en Jan Koper de dank van het
ensemble betuigde, voor de door
hen gevoerde actie voor vlaggen en
vaandel, die zulk een succesvol ver-
loop had, waarna ter beëindiging
van het officiële gedeelte van de
avond, ere-voorzitter C. Beekhuis

wegens zijn grote verdienste voor
de kapel gehuldigd werd.

Een wel enigszins overladen
feest-programma werd hierna af-
gewerkt, een programma, waaruit
wij speciaal willen noemen, de uit-
nemende vertolking van het Con-
certino voor trompet met orkest-
begeleiding van F. Andrieu, een
overigens onbelangrijke compositie,
die echter door de solist, de heer
J. Wildschut, op uitermate muzikale
wijze werd gespeeld, prachtig ge-
volgd door het orkest, o.l.v. de heer
B. Balledux, ongetwijfeld het
hoogtepunt van de avond en een
lofwaardige muzikale prestatie.
Het was jammer, dat het An-

dante uit het concert in C majeui
voor piano met orkest van Mozart
een volkomen mislukking werd.
Hier bleek wat te hoog gegrepen,
orkest nóch piano-solist, de heer
Wil van Baekel bleken de compo-
sitie aan te kunnen en bovendien
stemde de piano niet met het orkest.

Ook het concertino voor 2 clari-

netten met orkest van C. M. von
Weber kreeg niet de kleur, die dit

werk vraagt, al werd door de beide
solisten de heren J. Weber en W.
Keur af en toe zéér verdienstelijk
gemusiceerd.
Mooi van klank werd de selectie

uit de opera „Martha", een compo-
sitie die het orkest volkomen be-
heerste, hetgeen weer minder het
geval was met de selectie uit „Ro-
samunde" en de Ouverture „Gri-
Gri". Ook „Suite de Ballet" van
Fr. v. Poppy ontkwam niet aan
slordigheden. Het krampachtig po-
gen van de dirigent, door het hoor-
baar uittellen] der maten het orkest
in het gareel te houden, werkte
bovendien zéér storend.
Na een pittig gespeelde mars-

finale volgde tenslotte vóór de
pauze-nog een alleszins-te loven uit-

voering van het tamboercorps,
onder leiding van Mej. H. Rudol-
phus, waarin het fraaie werk van
de twee hoornblazers bijzonder op-
viel en het gehele ensemble blijk

gaf van ernstige studie en grote
spontaniteit. Het zich op een steeds
hoger niveau plaatsend tamboer-
corps blijkt wel een grote aanwinst
voor de muziekkapel, welke laatste

wij overigens wel eens beter hoor-
den musiceren.

Na de pauze kwam het uit de ka-
pel gevormde amusements-orkest
op uitstekende wijze zorgen voor
een vrolijke opgewekte stemming
met populaire melodieën, waarna
een bal met medewerking van het
dansorkest „The Moonlight Sere-
naders", op uitstekende wijze ge-
leid door de heer J. Stol, deze
zeker historische avond in het
leven van de Zandvoortse muziek-
kapel besloot. K.

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Amateur fotografen ver.

Onder auspiciën van de Amateur
Fotografenvereniging „Zandvoorl"
zal de heer G. J. Kruijer uit Heem-
stede een serie kleurendia's verto-
nen in Ons Huis" op Donderdag 28
ADril a.s. aanvang 8 uur.
Wij raden de amateur fotografen

in Zandvoort en vooral zij, die meer
van kleur fotografie willen weten,
aan, deze avond te bezoeken. Toe-
gangsbewijzen zyn verkrijgbaar dij :

J. Kalshoven, Oosterparkstraat 41,

L. v.d. Mije, van Ostadestraat la, en
H. Vos, Grote Krocht 32.

MEDEDELING
Ons Haltestraat-nummer, dat
volgende uieefc verschijnt, zal
tevens gewijd zijn aan de
bevrijding en daarom een
zéér bijzonder nummer wor-
den. Wij vragen daarvoor
reeds nu Uw bijzondere aan-
dacht. Ook onze adverteerders
vragen wij om zoveel mogelijk
medewerking Geeft U ons Uw
advertenties zo spoedig mo-
gelijk, want wij hebben aan
de samenstelling van dit bij-

zondere nummer, dat huis
aan huis zal verschijnen, ook
byzonder veel werk.



RAADSVERGADERING
(Vervolg van pag. 1).

Burdet een aanbod heett gedaan
tot ruiling, geldig tot 1 Juni a.s. zal

na deze run volgens B. & W. een
waardevoller stuK grond, gelegen
in de directe nabijneia van ae
Woordbouievard in nanaen van ae
gemeente komen, Enkele raadsleden
bleken hiervan niet te zijn over-
tuigd en wilden de 723.0U0,— cUe
met deze ruil gepaard gaat, niet
iourneien, alhoewel men de over-
tuiging was toegedaan, dat net
wenselijk zou zijn, met de nu in
bezit zijnde grond óck die van ae
heer Burdet in handen te hebben.
Zij stelden voor, via een normale
koop hierover verder met de heer
Burdet te gaan onderhandelen, in
een klemmend betoog wees de
VOORZITTER er op dat verder
onderhandelen geen zin heett en
dat het nu de irjd is, deze grond
voor de gemeente te verkrijgen,
grond die van jaar op jaar in.

waarde zal gaan stijgen. Wat de
angst van sommige raadsleden be-
trett, dat deze ruu zou zijn opgezet,
om straks het circuit te kunnen
verlengen, hiervan was naar de
mening van de voorzitter geen
sprake, want daarvan zal de eerste
jaren nog niets komen, oók al om-
dat de F.I.A. wat de internationale
circuits betreit nog geen enkel be-
sluit genomen heett.
Tenslotte werd het voorstel tot

ïuil aanvaard met de stemmen van
Mevr. Mol en de heren Kerkman,
Diemer, Porrenga en Tates tegen.

HAMERPUNTEN.
Besloten werd de stichting '40-'45

een extra subsidie van J2D0,—
voor 1955 te verlenen.
Het verlenen van een crediet van

7470,— voor de aanschaffing van
een fümstroken-projectie-apparaat
ten behoeve van de Hannie Schait-
school. Een crediet van J nou,

—

voor verbetering van de accomo-
datie m het Caravan-camp.
Verkoop en toewijzing van grond

aan een drietal aanvragers, n.1.

H. Visser te Den Haag, A. Bergen
te Amsterdam en J. de Nobel te
Zandvoort.
Een crediet van 72150,— voor uit-

breiding en modernisering meubi-
lair ter secretarie.
Medewerking van de gemeente

voor het aanbrengen van een nieu-
we verlichting in de zeven les-
lokalen van de Wilhelminaschool
(Kosten 71050,—).
Vaststelling vacantie-toeslag en

uitkering ineens over het 1ste half-
jaar 1955 met de vacantie-toeslag
van de salaris-verhoging van het
gemeentepersoneel.
Een crediet van 7 10.900,— voor

aanschaffing van gymnastiekmate-
riaal in de K. Doormanschool, de
Dr. Albert Plesmanschool en de
Hannie Schaftschool, resp. ƒ8800,-;
7700,— en ƒ1400,—.

RONDVRAAG.
Hr. Slagveld vraagt om het prik-

keldraad rondom de mast op het
Raadhuisplein wat te fatsoeneren.
De voorzitter zegt dit toe en be-
treurt de noodzaak ervan met het
oog op de spelende jeugd.
Hr. Weber heeft het ingezonden

stuk gelezen in Zandv. Nieuwsblad
over de ongeschilderde banken op
de Boulevard. Heeft de zaak be-
keken en vindt het maar een slor-
dig gezicht. Ook de Boulevards
maken een rommelige indruk met
papier-resten en ander vuil, dat er
al geruime tijd ligt. Kan de ge-
meente het hier niet wat gezellig
maken? De voorzitter zegt toe, dat
deze zaak in orde komt en dat de
banken zullen worden geschilderd.
Hr. Gosen vraagt hoe het staat

met het circuit in Arnhem. Heeft
een grote olie-maatschappij zich
daarvoor geïnteresseerd? De voor-
zitter deelt mede, dat hij juist deze
dag zijn collega uit Arnhem, bij zich
had. Er is echter nog geen enkel
officieel contact, wèl tegenstand
van de vereniging voor natuur-
monumenten en van de zweefvlieg-
school. Spreker zal in deze zéér
waakzaam blijven.
Hr. Slegers wijst op de bezwaren

van de bewoners in de Haltestraat
tegen stop- en parkeerverbod. De
voorzitter antwoordt, dat- deze
maatregel volgens de korpschef
van politie noodzakelijk was met
het oog op het grote aantal onge-
vallen, dat in deze straat voorkwam.
Het was één der meest gevaarlijke
straten. Het resultaat van deze
maatregel moet nog even worden
afgewacht.
Mevr. Mol zou graag de gasten

bij Bentveld door middel van
borden e.d. verwelkomen en niet
midden in het dorp. De voorzitter
voelt er iets voor en zal met Tou-
ring Zandvoort bespreken, of in

deze iets kan worden gedaan.
Mr. Porrenga wijst nog eens op

de slechte bestrating van het Sta-
tionsplein. De voorzitter antwoordt
nog niets van de N.S. te hebben ge-
hoord. Zal aan deze zaak opnieuw
aandacht besteden.
Om half twaalf gaat de raad

daarna in besloten zitting.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,
Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dienst v/ijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Albert Heijn handhaaft

filiaal Grote Krocht

Naar blijkt uit de annonce elders
in ons blad opgenomen, heeft Al-
bert Heyn's winkelbedrijf bij nader
inzien besloten, het filiaal aan de
Grote Krocht te handhaven, óók
nadat haar zelfbedieningswinkel in
de Kerkstraat geopend zal zijn, het-
geen in de week vóór Pinksteren
zal geschieden.

Dit houdt tevens in, dat de chef
uit dit filiaal, de heer Verzeilber-
gen, voor Zandvoort behouden
blijft. Het is een besluit, dat ons
zéér verheugt, want wij weten, hoe-
zeer de heer Verzeilbergen, die nu
reeds 10 jaar lang dit winkelbedrijf
aan de Grote Krocht verzorgt, aan
Zandvoort hangt en hoezeer hij in
onze gemeente ia ingeburgerd. Het
zou zéér velen tevens oprecht ge-
speten hebben, wanneer hij uit
Zandvoort was vertrokken, want
hoewel geen Zandvoorter, is hij in
onze gemeente een algemeen geacht
en populair persoon. Deze oplossing
lijkt ons in het groeiend Zandvoort
ook de juiste. Een zelfbedienings-
winkel in onze seizoenstraat, die toch
bij uitstek de Kerkstraat is, en een
gewone zaak in het hart van het
dorp, waar altijd véél loop is ge-
weest en ook blijven zal. Wij feli-

citeren de heer Verzeilbergen er
van harte mee, dat hij zijn zaak, die
hij in de loop der jaren heeft op-
gebouwd tot een bijna' onmisbaar
bedrijf in onze gemeente, óók in de
toekomst zal blijven voortzetten en
wensen hem bij de voortduur véél
succes!

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltestraat 18 - Telef. 3403

BURGERLIJKE STAND
15—21 April 1955.

Geboren: Tjibbe Franke, zoon van
J. Zwemmer en A. Zwart; Amelia
Christina Johanna, dochter en
Peter Willem, zoon van W.
F. van de Ven en C. Reus; Maria,
dochter van L. J. Antonides en T.

van der Spek; Herman, zoon van C.

van der Klauw en G. Paap.
Ondertrouwd: C. Schaatsbergen

er« A. A. Paap.
Getrouwd: J. J. van den Bos en

J. Kerkman; H. A. F. Habraken en
E. M. M. Zegwaard; C. de Leeuw en
J. M Castien; B J. J. Zonneveld en
E. J Vleeshouwers; W. F. Borstel
en G. G. van Til.

Overleden: J. Stol, oud 61 jaar,

echtg. van M. Th. van Paare; K.
Zwemmer, oud 73 jaar, wed. van C.

de Roode; S. Weber, oud 70 jaar,

wedn. van C. Weber; G. J. van
Maasbommel, oud 83 jaar, wedn.
van M. W. Rikmans; A. Kerkman,
oud 85 jaar, echtg.e. van E. Paap.

Mr. H. M. Porrenga bedankte
als lid van de gerheenteraad

Mr. H. M. Porrenga heeft als lid

van de Zandvoortse gemeenteraad
bedankt, waarin hij voor de fractie

van de P.v.d. A. zitting had. Hij

deed dit vóór de afwerking van de
raads-agenda j.1. Dinsdagavond en
deelde mede, dat hem wegens zijn

vertrek naar Amsterdam od 2 Mei
a.s. tot zijn leedwezen geen andere
keuze overbleef. Spreker bracht
dank voor het in hem gestelde

vertrouwen en zei o.m. met véél
genoegen aan zijn Zandvoortse tijd

te zullen terugdenken. Met wee-
moed nam spreker afscheid van de

Zandvoortse gemeenteraad, doch
zijn medeleven zal blijven in deze
periode van wederopbouw, die grote
gebeurtenissen in zich belooft te
dragen.
Burgemeester Mr. H. M. van

Fenema maakte zich als voorzitter
van de raad tot tolk van alle raads-
leden, toen hij Mr. Porrenga ant-
woordde, deze mededeling zéér
teleurstellend te vinden. „In U ver-
liezen wij een man", aldus spreker,
„met een helder inzicht en met
kostelijke humor". Persoonlijk had
spreker de grootste bewondering
voor de wijze waarop de Heer
Porrenga zich in korte tijd in de
Zandvoortse gemeente-zaken wist
in te werken. Verscheidene initia-
tieven kwamen van hem, waarvan
de burgemeester als laatste noemde
het instellen van een Culturele
contact-commissie. „Moge Uw ver-
dere werkkring U véél voldoening
schenken", besloot spreker, „maar
wii allen betreuren zéér Uw ver-
trek".

Aansluitend aan hetgeen de bur-
gemeester de heer Porrenga ant-
woordde, mogen wij óók van onze
kant de heer Porrenga het aller-
beste toewensen, nu hij Zandvoort
gaat verlaten. Onze gemeente ver-
liest in hem een raadslid, die een
open oog had voor alle belangen
in onze gemeente, een man met een
prettig karakter en een vaste over-
tuiging, waarvan hij onder geen
beding afweek. Moge het hem en
zijn gezin in alle opzichten wèl gaan!

De ronde van Nederland
Naar wij vernemen worden de

renners, die deelnemen aan de ron-
de van Nederland, Zaterdagmiddag
a.s. tussen half vijf en zes uur op
het circuit verwacht, waar de eind-
sprint zal worden verreden.

In afwachting van deze aankomst
van de eerste etappe; die voert van
Rotterdam via Woerden naarJZand-
voort, zal de Haarlemse sportvere-
niging „De Kampioen" op het cir-

cuit de „Ronde van Zandvoort" or-
ganiseren voor onafhankelijken en
amateurs. Er wordt op het circuit
gestart om 2 uur precies en de rit

voert over een afstand van 100
K.m. Tot nu toe kwamen hiervoor
151 inschrijvingen binnen, waar-
onder zéér vele bekende renners.
Daar plaatsgebrek ons noopte, het

verslag over de wielerwedstrijden
van deze vereniging, j.1. Zondag op
het circuit gehouden ter gelegen-
heid van haar 50-jarig bestaan, tot
het volgend nummer te laten over-
staan, zullen wij dit volgende week
gecombineerd met 't bovenstaande
evenement opnemen.

Avondpuzzlerit
De motorclub „Zandvoort" hield

Zaterdagavond j.1. haar eerste
avond-puzzlerit in dit jaar door de
omgeving van Zandvoort, over uit-
sluitend goede wegen over een
afstand van pl.m. 70 km. Zes en
dertig inschrijvers, waarvan 16, op
motoren en 20 in auto's namen' aan
deze rit deel. Gestart wer^.'onii 9

uur'^bij het_'clubhuis. paviljoen -^De
Vijvërhut". De^ totaal-uitslag jwas
als volgt:

1. H. Kokkelkoren, m.c. Zandvoort
in Volkswagen 8 str.p.; 2. X Leeu-
werke, m.c. Zandvoort in Volkswa-
gen, 13 str.p.; 3. C. Kesting, Am-
sterdam met Minor, 14 str.p.;

4. A. Scheffer, m.c. Zandvoort, met
Willy's, 24 str.p.; 5. H. Meiland,
m.c. Maarlem met Volkswagen, 27

str.p • 6, R. Jansen, m.c. Haarlem
op Matchless 350 cc, 31 str.p.

7. N.G. Turkenburg, m.c. Bloem-
bollenstreek" op Jawa 250 cc. 59 s.;

8. J. Swart, m.c. Haarlem met
Volkswagen, 60 str.p.

Eerste Zandvoortse Kunstnijverheidshuis
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ONANDA MS

ZANDVOORT

Alléénverkoop voor Zandvoort van

•JC
MOSA SELECT SERVIEZEN
(in onderdelen verkrijgbaar),

X- KERAMIEK
Ambacht Volendam, Haemstede en Con Amore.

JU Het reeds overbekende „ijzersterke" Noorse
servies SISSIL MORGEDAL.

-^ LAMPEN - Fiat Lux.

4r en vele andere kunstnijverheidsarlikelen.

Donanda heeft, wat U graag geeft! „i

ZANDVOORTERS!
Beseft gij hoe groot het voorrecht

is, dat wij op 5 Mei de vlaggen, mo-
gen uitsteken, mogen zien wappe-
ren over ons dorp en denkt gij

daarbij ook even terug aan tien
jaar geleden?
Aarzelend verschenen de eersten

op die 5e Mei 1945; soms moesten
ze weer snel worden ingehaald, am-
<lat Het gevaar nóg niet was ge-
weken. Vijf jaar lang was zij ons
vrijheidssymbool geweest, hadden
wij er naar gesnakt, haar weer van
torens, van huizen, te zien wappe-
ren. Toen het eindelijk zo ver was,
werd het velen onzer te machtig.
Meer dan ooit zullen wij dit jaar
onze bevrijding vieren; maar laten
wij dan bedenken, dat er nog steeds
velen, zeer velen zijn, die geen
feest kunnen vieren, omdat de tol,

die zij voor onze bevrijding moes-
ten betalen, zo groot, dikwijls haast
te groot was. Ik denk aan de inva-
liden -en aan de gezinnen van de
gevallen verzetstrijders.
Ons volk heeft hen via de stich-

ting 1940-1945 10 jaar lang geholpen
en zal dat blijven doen. Dit jaar zal
voor de laatste maal een grote in-
zameling worden gehouden en ook
door Uw steun en medewerking zal
er dan voldoende kapitaal aanwe-
zig zijn om- de materiële noden van
deze invaliden en van de nagelaten
betrekkingen te blijven lenigen.
Steunt gij deze laatste collecte,

die van 27 April tot en met 3 Mei
gehouden zal worden, niet alleen
door Uw bijdrage, maar ook door
U, hetzij bij mij, hetzij bij de secre-
taresse van de stichting 1940-1945
afd. Zandvoort, Mevrouw de Reus-
Strubelt, Wïlhelminaweg 52, op te

geven als collectant(e).

Velen zegden hun medewerking
reeds toe uit alle lagen der bevol-
king. Moge Zandvoort ook nu weer
tonen, haar plicht te verstaan.

M. C. van Fenema-Brantsma.

ADVIEZEN
voor haar- en 'huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Parfums.

Coiffure-

creatiom

Watergolf - - -'- --:" -ƒ" 3J5 '\

• Coupe «" "

ƒ 1,75

Permanent Wave, compl. f17,50
Cold Wave, compleet f17,50

"R.Saui

Thórbeckësti-jUcit 'il'fi^Zdnclvoort

v'ïj: vis a^ii'/s" Hotel' jióuwes \

Geslaagd '

Hans Gansner slaagde te Haarlem
voor de 5-jarige cursus aan de
avondniiverheidsschool. Onze geluk-
wens!

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

April berijdbaar
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Interieur en Kunstnijverheid
Haltestraat 19 - Zandvoort

Pauline Reijenga

Geschenken voor klein en groot

Opening Zaterdag 23 April om 3 uur.

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week 'als extra reclame:

250 gr. Amandino's
70 et.

Probeert U eens ons over-
heerlijk GEMBERBROOD,
per stuk 65 CENT.

Iets nieuws en iets fijns.'

JMMMWMMWIMWWMWMMIMM^^

28 April 1930 28 April 1955

„Korfs IJzerhandel"

. M.J. van Seggelen
Haltestraat 1

Wij vieren feest!
Donderdag 28 April 1955
wegens herdenking van het

25-jarig bestaan
van de zaak.

Des middags van 3-5 uur zal er gelegenheid

zijn tot feliciteren in RESTAURANT RINKEL,

Raadhuisplein, Zandvoort.

Onze zaak zal op deze

jubileumdag gesloten zijn.

,

28 April 1930 28 April 1955

' AWW WWMMftMMMMAMMMMM**

,
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WINKEL- en WOONHUIZEN
in Zandvoort TE KOOP GEVR.
Br. onder no. 12 P. M. van Deur-
sen, Haltestraat 12.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ADOl Prinsesseweg 15
. 0\JL. Telef. 2066

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJNI

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,

tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Adverteert in dit blad

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT! COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT!

Vleeshouwerij Cor van Eldik
Haltestraat 12 Telef. 2616

Biedt U Zaterdag
als RECLAME aan:

500 gr. Kalfsfricandeau f 2,—
500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 ,90
500 gr. Varkenscarbonade (sch.) f 1 ,80
500 gr. Runderlappen v.a. f 1 ,65

* VOOR DE BOTERHAM:
250 gram van onze beroemde
GEKOOKTE WORST
200 gram van onze prima
LEVERWORST
150 gram KINNEBAKHAM ..

150 gram Org.CORNED BEAF
100 gr. Pekelvlees en f

100 gr. Jachtworst S

100 gr. Rosbeaf en I

100 gr Lunchworst S

75
75

85 et.

50 et.

50 et.

60 et.

et

et
VOOR DE SOEP: 1 kg. Kalfssehenkel m. vlees fl,—

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT! COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT!

Koelkasten
POPE KOELKAST, pas in prijs
verlaagd! Van ƒ1050,- thans ƒ895,-
of ƒ51,— p.m. Inhoud 128 L. Alle
ruimte benut. Ook grotere kasten

leverbaar v. bakkers, pensions en hotelbedrijf.

ER GAAT EEN WERELD VOOR U OPEN!
PHILIPS TELEVISIE vanaf ƒ495,—. - Philips
Televisie gr. beeld ƒ1095,-. Groter beeld ƒ1395,-.
Programma's Internationaal! Vele uitzendingen.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig. Service
100%. Bestel tijdig Uw toestel, dan zult U niets
meer missen.

PHILIPS RADIO: Een vorstelijk apparaat tegen
populaire prijs. Vanaf ƒ98,—. In iedere prijs-
klasse een kwaliteitsproduct. Maak van Uw
Radio een gramofoon-combinatie. Mooie weer-
gave.

PHILIPS platenspelers en wisselaars.

FRIDOR platenspeler of wisselaar met 10 platen
naar keuze, zonder vooruitbetaling. Vanaf 12 x
ƒ12,75. Ook in koffer leverbaar.

GRAMOFOONPLATEN naar keuze. Diverse
Langspeelplaten in prijs verlaagd.

EXCELSIOR fabrieken introduceert-: de zeil-

wrijver PRESIDENT ad ƒ265,—, voorzien van
3 borstels. - STOFZUIGERS div. merken op
slee vanaf ƒ2,— p.w.

Wij leveren wasmachines, droogmachins, brood-
roosters, strijkbouten, etc.

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling
met U.

i

Erkend Philips Service Dealer.
Erkend P.E.N. Installateur.

TELEFOON 2534 KOSTVERLORENSTR. 7

ette verkoopster
gevraagd

Vakkennis niet vereist. Hoog loon.

fkc&tci
HALTESTRAAT 11.

„MODERN ART"
BINNENHUIS ARCHITECTUUR
KUNSTNIJVERHEID

Thorbeckestraat 9 (winkelgalerij)
Zandvoort.

Adviesbureau
voor moderne Woninginrichting,

oa. Stoffeerderij.

„PASTOE" en Rotan Meubelen,

„PLOEG" Gordijn-Meubel-Kledingstoffen

„'T PAAPJE" Handdrukstoffen

Aardewerk : „Zaalberg", „Ravelli".

Moderne verlichting

Nu is het de tijd voor Uw

Tuinbeplanting
Wij hebben voor U een grote sortering fraai
bloeiende tuinplanten, o.a. violen, rozen, pri-
mula's enz.

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!
Enorme sortering kamerplanten.

Elke dag verse bloemen 1

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze.

van f 49,_ tot f 132,_

SPORTCOLBERTS
in de moderne tinten van ƒ29.- tot ƒ79.-.

PANTALONS,
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot ƒ42.-

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95.-.

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75.

AUTO COATS in drie prachtige tinten . .ƒ39,-.

Zwarte DAMES PANTALONS
in gabardine ƒ24,75.

Vlotte DAMES JACKS ƒ16,75

MANCHESTER PANTALONS,
gegarandeerd poolvast 'ƒ22,50.

KAKI PANTALONS ƒ12,50.

OVERHEMDEN in de moderne kleuren
*"

6,95 - 8.95 - 10,90 - 12,90 - 13.90.

KLEDING- Cif^^E'C
BEDRIJF ^vVvEbS»

Kerkstraat 20 Telef. 3136

m\tt\\iH«""-'

SÜEEBOER'S *

kcM f

Klassiek en altijd modern

MANTELCÓSTUUM
4t Géén „gewone" confectie

•4$ Niet in massa vervaardigd

# Door eigen coupeur uit de

beste leamgarens en trepicals

gesneden

'<*«*• Z****L
##•

OOK IN

GROTE MATEN

Aangifte leerlingen

openbare kleuterscholen
Burgemeester en Wethouders der gemeente

Zandvoort verzoeken degenen, die hun kind(eren)
met ingang van de cursus 1955/1956 op de W.H.
Suringarschool of op de Josina van den Enden-
school geplaatst wensen te zien, hiervan voor
zover zulks nog niet is geschied, aangifte te doen
in het tijdvak van 25 t/m 29 April a.s. tussen
13,30 uur en 15,30 uur, met uitzondering van
Woensdagmiddag en wel:

a. voor eerstgenoemde school bij Mejuffrouw
C. van den Berg, hoofd dezer school in het
schoolgebouw aan de Herenstraat;

b. voor de Josina van den Endenschool in het
schoolgebouw aan de Nic. Beetslaan bij het

hoofd, Mejuffrouw A. Kemp.

<* <!IU^
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HOEK SCHAGCHELSTRAAT
HAARLEM
AMSTERDAM
" KINKERSTR.

Bij de Directeur van de Accordeonvereniging
„Zandvoort", de heer JAN DAVIDS, zijn thans
alle soorten

ACCORDEONS
verkrijgbaar

eventueel op gemakkelijke betalings-voorwaar-
den zonder tussenkomst van bankinstelling.

Alle inlichtingen worden verstrekt door de heer
L. J. van Norde, Haltestraat 51, Telefoon 2419 of
tijdens de repetitie-avonden van de Accordeon-
vereniging „Zandvoort' Vrijdagsavonds 8-10.30

uur in de Hannie Schaftschool.

4 van de 14
reductiebonnen

van WASSENAARS WINSTAANDEEL
met belangrijke prijsreducties

op uitstekende kwaliteits-artikelen.

Reductiébon 14:

GEMOLTONNEERDE ONDERDEKEN.
gestreept, extra sterk 125 x 180 ƒ4,95.

Uw winstaandeel ƒ1,— per deken. Nu ƒ3,95.

Reductiebon 3:

„BESTSELLER". Heerlijk zachte diepverende
matras met schlaraffia-vering, luxe damast,
geborduurde randen.
1-pers. 80 x 190 ƒ78,75.

Winstaandeel ƒ4,—. NU ƒ74,75.

1-pers. 90 x 190 ƒ88,75.
Winstaandeel ƒ4,—. NU ƒ84,75.

Reductiebon 7:

EFFEN ZIJDEN GEWATTEERDE DEKENS,
rijk bestikt en goed gevuld. Terra, goud, groen.
1-pers. ƒ16,45. Winstaandeel ƒ1,50. NU ./ 14,95.

Reductiebon 1: '

KERNMATRAS. Extra stevig gevuld, rondom
afgedekt met watten, gebloemd damast.
1-pers. ƒ29,50, met Winstaandeel yi,50: ƒ28,—.

Uw Winstaandeel — met een waarde van 48
gulden — ligt in Uw brievenbus. Let goed op
de geldigheidsduur.

Wassenaar
HAARLEMS BEDDENSPECIALIST
KERKPLEIN 8 - TELEF. 3430

(Haarlem, Jansweg t.o. het station, Telef. 14329)

Onze

speciale

aanbieding

deze week:

een blik WITTE BOONTJES in tomatensaus
van 75 voor 58 CENT! Iets fijns!!

ZO JUIST ONTVANGEN: Originele bijen-
HONING »/. pot 85 CENT; »/i pot f1,55.

Onze sortering verse kas-vóorjaarsgroenten
en onze uitgelezen collectie vers fruit is

onovertrefbaar.

VERS GEBRANDE PINDA'S VOORRADIG!
Ziet de etalage's van Kemp's Fruithandel
De speciaalzaak in Zandvoort!

Binnenhuis-architectuur
Dat Zandvoort met zijn uitbrei-

ding meegroeit blijkt wel uit de
opening van de vele moderne zaken
de laatste tijd. Wij denken daarbij
óók aan onze winkelgalerij die, nu
de laatste winkels in bedrijf zim
gekomen, zulk een aanwinst voor de
badplaats blijkt te zijn en een sie-

raad voor ons Badhuisplein. Zulk
een moderne zaak is óók 't onlangs
geopende adviesbureau voor binnen-
huisarchitectuur „Modern Art" aan
de Thorbeckestraat no. 9.

Een prachtige winkel, voorzien
van het allermodernste op dit ge-
bied, met een eigenaar, die met zijn

20-jarige ervaring en een eigsn aan
de zaak verbonden binnenhuis-
architect U op alle gebied van voor-
lichting kan dienen. Zijn showrooms
zijn voornaam en buitengewoon in-
teressant. Ploeg- en handdruk-
stoffen, verlichting, aardewerk,
sierkunst dat alles vindt U er in een
enorme variatie. Bovendien heeft
men grote plannen. Voor het ko-
mende seizoen staan diverse expo-
sities op het programma. Wat het
heden betreft: „Modern Art", is een
zaak, de badplaats volkomen waar-
dig !

Damnieuws
Heden ontvingen wij het droevige

bericht dat onze vriend Siem Weber
is overleden.

Door zijn heengaan lijden wij een
zeer gevoelig verlies, niet alleen, op
het gebied van dammen, maar hij

was ook een humaan mens voor ons
allen een voorbeeld.

Hij ruste in Vrede!

Hier zijn nu de uitslagen:

A. Hoekema-P. Versteege 2-0

J. Schuiten-T. Kerkman 0-2

L.J. v.d. Werff-G. Keur 2-0

R. Mulder-J. Hogendijk 2-0

L. Y. Vink-J. Termes 0-2

M. Weber Sr.-C. Draijer Sr. 1-1

J. van Duijn-C. Draijer Jr. 0-2

Goed en niet duur
Dat .is het doel van

Slagerij Burger
De hoofdzaak is kwaliteit!

Tóch zijn onze prijzen aantrekkelijk, o.a.:

KALFSVLEES!
LAPPEN" f'1,50 500 gr.
FRICANDEAU ƒ1,80 500 gr.

CARBOiNTADEN ƒ0,88 500 gr.

VARKENSVLEES
DOORREGEN LAPPEN f1,38 500gr.
CARBONADEN, vanaf ƒ1,85 500 gr.

MAGERE LAPPEN f2,25 500 gr.

BRAAD KRABBETJES ƒ1,50 500 gr.

RUNDVLEES
DOORREGEN LAPPEN ƒ1.68 500 gr.

MAGERE LAPPEN A>98 500 gr.

RIBLAPPEN ƒ1,98 500 gr.

ROSBIEF
LENDE
ENTRECóTE
STAARTSTUK

12,35
500 gr.

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Boterhamworst

A.s. Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Pork

i69ct

f 1,25
f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



•\-

Wie had dat gedacht:

IK obligatiehoudster

*W Ja, ik... een gewone huisvrouw, die
met haar huishoudgeld echt geen
bokkesprongen kan maken. Tussen-
beide staat mijn portemonnaie zelfs

„op dieet". Daarom ook ben ik klant
bij Albert Heijn geworden. Want bij

Albert Heijn betaal ik voor de beste
r-kwaliteit zoveel minder, dat ik nog
kan deelnemen aan het vrijwillig

obligatie- zegelsysteem
En voor mijn boodschappen èn voor
mijn spaarinlage ben ik er minder
geld kwijtdan elders, terwijl ik straks,

alsobligatie-houdster, bovendien nog
in de winst deel. Een extra voordeel,
dat lang niet voor de poes is!

Edammer

kaas
100 gram ,

Goudse

na3S, Jong

100 gram .

Ontbijt-

worst
100 gram .

Fijne

snijworst

100 gram .

Boterham

korrels

250 gram .

Prima

slaolie

per fles. .

IQ Arachrde'

ZJ.H Olïe.di echte |

per fles.

250 gram

Boffie Koffie: de geungste. de krachtigste
en... veel VOORDELIGER In prijs en gebruik
dan welke andere kwahteitskoffie ook.

Chocolade

pralines

100 gram . .

frambozen

dmpS geruid

200 gram . .

Roulette

Fijnste drups

100 gram . .

Erwten n.t

wortelen

groot blik*. .

Tomaten-

SOep net rilt

per pot . .

.

Hele ir
Siam rijst 4H
500 gram . . IV
Californ.

pruimen
250 gram . .

Tutti

frutti

250 gram .

.

AH Thee: de fijnste die U kunt schenken en
zoveel goedkoper, dat er gerust een extra kopje
op kan overschieten

!

laagste
winstaandeel
j-j* ï -

:ii
*

"«irfcBj v.-v- ve \ '.*: -^* ;*-i's* :u - » ._'.-- ..vï;

Bij AH nu

3-voudig

.voordeel,Albert Heijn
Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

/REXfffffSi

Patisserie Thelia vraagt
2e BANKETBAKKERS-
BEDIENDE en
1.1. BANKETBAKKER.

Thorbeckestraat 5.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

TE KOOP: Wegens plaats-
gebrek: Prachtige COL-
LIE (teef) 8 mnd. Prima
afstamming. Te bevr. :

Thorbeckestraat 3, flat 9,

Telefoon 3300.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

WERKSTER GEVRAAGD
voor 1 ochtend of middag,
loon ƒ4,—. Mevrouw Van
Eupen, de Favaugeplein 53

flat 1, Zandvoort.

WONINGRUIL: Haarlem-
Zandvoort. Aangeb.: Vrij
huis met grote tuin, huur-
pr. —7,10, 4 kam., bij Cron-
jéstraat, voor dito of iets

gr. Hogere huur g. bezw.
Br. no. 29 bur. v.d. blad.

Nette vrouwelijke HULP
GEVRAAGD. Chocolaterie
Groen, Haltestraat. 18.

TE HUUR GEVRAAGD

:

van 15 Mei t.m. eind Juli

3 kamers en vrije keuken.
Br. met prijsopgave no.
47-12 bureau v.d. blad.

STELT U PRIJS op een
goed geslaagde FEEST-
AVOND? Engageert dan
het dansorkest De NOTEN-
KRAKERS, thans in ge-
heel nieuwe samenstelling.
Alle inlichtingen verstrekt
Jan Kemp, Kerkstraat 35,

Telefoon 2452.

GEVESTIGD:

Erkende Autorijschool
„Zandvoort53

Tarief f 6,— per vol lesuur.

•fc Gediplomeerde instructeurs.

~k Snelle en grondige opleiding met Opel Rekord.

fc Aanmeldingen vóór 1 Mei a.s.

f5,— per vol lesuur voor de gehele cursus.

-fc Gratis halen en brengen.

J. S. Folkers
THORBECKESTRAAT 17 TELEFOON 3283

Grote Krocht blijft geopend!
In tegenstelling tot de geruchten dat ons
filiaal Grote Krocht na opening van onze
nieuwe zelfbediening in de Kerkstraat

gesloten zou worden, delen wij U
mede, dat dit filiaal ook NA de opening
van onze zelfbedieningszaak geopend
blijft onder de welbekende leiding van
onze chef de Heer VERZEILBERG.

Bij;Albert Heijn
;;

drievoudig voordeel: •

1 de beste kwaliteit - ,

2 de laagste- prijzen ' •

3 rente en winstaandeel .

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper

en laat U bovendien delen in de winst

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Gevraagd:
Aankomend Electriciën
tevens voor winkelwerk. H. SCHUILENBURG,
De Goedkope Amsterdammer, Grote Krocht 5-7.

Timmermansleerling en
halfwas gevraagd

door Fa. J. van Sluisdam & Zn., Paradijsweg 11.

Nette loopjongen gevr.
RINKEL RAADHUISPLEIN.

Flink meisje gevraagd
tegen 1 Mei of later. Prettige werkkring. Hoog
loon. PENSION FRIESLAND - Hogeweg 36.

Gevraagd: Net meisje
voor huishouding en winkel. Prettige werkkring.
Mevr. SCHUILENBURG, Grote Krocht 5.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.

i( Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Woningruil
Amsterdam-Zandvoort

Aangeboden: Prachtig groot benedenhuis met
sousterrain aan het mooiste gedeelte van de
Ceintuurbaan, bevattende 4 grote kamers,
2 kleine kamers,, keuken, brj-keuken, bad-
kamer, kelder, tuin en telefoon.

Gevraagd: Grote vrije woning te Zandvoort,
voor direct- of later.

Brieven no. 47-11 bureau van dit blad.

Wat Drommel V levert is altijd goed-,

Hij heeft een keuze in overvloed!
Waarom wil de roker bij Drommel zijn?

Zijn service is groot, zijn artikelen -fijn!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Heeft U onze

iCWï
*®*e<*

co**
*6

de schoenen
al gezien?

Vooraanstaande Nederlandse fabrikaten!

Import uit Italië vanaf 7,95
Import uit Zweden vanaf 1 3,50

BR0SS0IS
GROTE KROCHT

Maak gebruik van ons

Röntgen-apparaat „SCHUCOSKOP"
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Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Rubber Closetborstels

Onverslijtbaar ƒ4,80
Hygiënisch!

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 TEL. 2327

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank

6.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19 .

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vrijdag 22 en Zondag 24 April 8 uur

KIRK DOUGLAS, DANY ROBERTSON,
BARBARA LAAGE, ROBERT STRAUSS
m :

Een liefde

in Parijs
De chaos van deze tijd bracht hen tot

elkander, diezelfde chaos werd het nood-
lot van hun liefde. Toegang 18 jaar.

Maandag 25 April 8 uur (slechts 1 dag)

PATRICE MUNSEL, ROBERT MORLEY,
JCHN JUSTIN en SYBIL THORNDIXE
als Koningin Victoria.

(Monte Carlo Wals)

Gezongen door de schoonste stem ter

wereld hoort U fragmenten uit o.m.: „De
bruiloft van Figaro"; „Faust"; „De Bar-
bier van Sevilla"; „La Traviata"; „Tosca"
e.v.a. . In Technicolor.

Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 24 April 2.30 uur
speciaal matinee

Daar zijn ze weer: DEAN MARTIN en
JERRY LEWIS, 's werelds komieken no. 1,

nu als de gekste parachutisten, die welk
leger ooit zag

Happy Landing
*

Toegang elke leeftijd.

Dinsdag 26, Woensdag 27, Vrijdag 29 April gere-
serveerd voor de Zandv. Operette Vereniging.

Donderdag 28 April gereserveerd voor Culturele
Kring „'t Helm".

Slagerij Henk van Eidik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Onze weekend-reclame:

i

500 gr. Lende-
Entrecöte f 2,35

500 gr. Eigen gesmolten RUNDVET 70 et.

500 gr, KALFSFRICANDEAU ƒ2,—
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1—
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN . . ƒ1,85

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,85

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Hamworst . . 75 et.

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

250 gr. Heerlijke Saks. Leverw. 60 et.

150 gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 et.

150 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

150 gr. Pork 50 et.

150 gr. Hamworst 50 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

m

Zandvoortse Operette Vereniging
Secr. Kleine Krocht 5 - Telef. 2602

"Voor de Operette

„Gravin Maritza"
voor Solisten, Koor en Orkest in „MONOPOLE"
zijn voor Dinsdag 26 en Vrijdag 29 April

nog enkele kaarten
verkrijgbaar. Woensdag 27 April uitverkocht.
Kaarten verkrijgbaar bij „Het Wonder van
Zandvoort", Swaluëstr. 9 en K.Troost, Haltestr.77

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

1-pers. Java-kapok
Matras f 69,50

l-pers. MATRASSEN v.a ƒ25,—

1-pers. DIVANBEDDEN, goudgemoffeld ƒ26,50

2-pers. DIVANBEDDEN, goudgemoffeld ƒ38,50

1-pers. KANTELBED, goudgemoffeld . . ƒ42,50

DUBBEL DIVANBED, goudgemoffeld.. ƒ67,50

ETAGEBED, goudgemoffeld ƒ67,50

1 pers. SPLENDID DEKEN 150 x 200 . . ƒ17,50

2-pers. SPLENDID DEKEN 170 x 220 . . ƒ21,50

Moderne GERUITE DEKEN 150 x 200' . . ƒ23,25

EIGEN REPARATIE-INRICHTING.

Vergelijkt de prijzen en de kwaliteit!

Stichting Culturele kring «'t Helm»

Donderdag! THEATER MONOPOLE 8.30 u.

28
April

Georgette Hagedoorn
met liederen en chansons.

Aan de vleugel PIERRE VERDONCK.
Beperkt aantal kaarten a ƒ2,25 (b.i.) aan het
theater op de dag der voorstelling van 12-12.30 u.

en van 7.30 am. af.

iMlJLIErDRUKWERK
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
, . SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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Langs de Vloedlijn

De vaderlandsliefde van som-
mige mensen bestaat minder
in liefde voor het eigen land
dan in haat jegens het andere.

Berthe Vadier.

Ergerlijk

Opnieuw hebben we ons de laatste

dagen zéér geërgerd aan het optre-
den van onze opgroeiende Zand-
voortse jeugd tegenover onze En-
gelse gasten, eveneens schooljeugd,
die hun vacantie in Zandvoort door-
brengen. We hébben onze jongens— en óók meisjes — zien hangen
over de hekken, lanterfantend en
zo ^echt vervelend doende, in af-

wachting tot de Engelsen weer naar
buiten kwamen. Dat is het sein om
te ontwaken uit die toestand. Als
een bende losgelaten dieren stuiven^
ze erop af. Er wordt gegooid 'met
straatvuïl, met drek, de liederlijkste

taal wordt eruit gegooid, " liet is

misselijk en. minderwaardig! Men
heeft ons verteld, dat deze Engelse
logé's het "hotel niet uitdurven,

...wanneer -•.weer zo'n stelletje^ scha-
vuiten — want,anders zijn'.tiet niet,

aan de overkant samenhokt. Kan
onze politie daar niets aan doen?
haat dat ergerlijke gedoe nu alsje-

blieft eens uit zijn. Het is zeker
geen reclame voor Zandvoort!

Ook dit seizoen helicopters]

Zandvoorts burgemeester is vorige
wjeefc met zijn Haarlem.se collega
burgemeester Cremer opnieuw
naar de Sabena in Brussel geweest,
om te trachten Zandvoort ook dit

jaar wederom opgenomen te krij-

gen in de vaste luchtverbinding
Brussel-Zandvoort. De besprekin-
gen, die hoewel nog niet tot een
direct- resultaat leidende, tóch zeer
vruchtbaar zijn geweest, worden
momenteel nog voortgezet via de
Hollandse vertegenwoordiger van
de Sabena, de heer Preydel van de
Copex, in Hillegom.
Vast staat evenwel reeds nu, dat

in de maanden Juli en Augustus
door bemiddeling van dit reis-

bureau rondvluchten zullen worden
georganiseerd van Brussel via Rot-
terdam naar de kuststreek met als

eindpunt Zandvoort. Voorlopig zul-
len de vluchten plaats vinden op
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Men is thans doende te, zoeken
naar een geschikt landingsterrein
zoveel mogelijk in de nabijheid van
het dorpscentrum. Liefst zou de
burgemeester hiervoor een gedeelte
langs de Noordboulevard bestem-
men op het terrein achter de Pa-
rallelweg. Of dit mogelijk zal blij-

ken zal moeten worden afgewacht,
daar de besprekingen met de lucht-
vaart-autoriteiten hierover nog niet
beëindigd zijn.

'

„WURF-PRAET"

WULLUM v.cL WURFF-:

'k Zal morrege-aevend wel

in- 't kippehok motte slaepe!

De Ronde van Nederland
Het koude gure, weer zal er onge-
twijfeld óók aan hebben meege-
werkt, dat voor de aankomst van
de renners in de „Ronde van Ne-
derland" die Zaterdagmiddag op
ons circuit plaats had, niet die be-
langstelling bestond, die wij had-
den verwacht. Trouwens Zandvoort
heeft reeds meerdere malen ge-
toond, nog niet geheel en al „wie-
ler-minded" te zijn. Bij belangrijke
wedstrijden, zoals tijdens de prach-
tige jubileumwedstrijden van de
sportvereniging „De Kampioen"
welke op Zondag 17 April plaats
hadden, bleek dit eveneens over-
duidelijk. Het was vól op de tri-

bune, doch de Zandvoortse inwo-
ners waren te tellen.

En tóch kunnen wij ons moeilijk
iets mooiers voorstellen, dan deze
wielersport. Welk een fantastische
a'anblik levert zulk een start, wan-
neer soms ruim 300 rijders de
wedstrijd aanvangen. Wanneer het
veelkleurige lint, dat aan de start-
plaats staat opgesteld, als het ware
wordt uiteengerekt-. Wanneer het
zoemend geluid van de banden
wegsterft en men enkele ogenblik-
ken later hoog op de Hunzerug het
zonlicht ziet blikkeren in pedalen
en velgen, het is als een 'veelvervig
schilderij, deze renners in hun hel-
gekleurde truien te zien afdalen,
vechtend om de eerste plaats in
een soms adembenemend tempo.
Hier wordt sport genoten in de
hoogste zin van het woord en daar-
naast een aanblik, om nóóit te ver-
geten. U moet het werkelijk eens
gaan zien, een wielerwedstrijd op
ons onvolprezen circuit, waar
lichaamskracht - en uithoudings-
vermogen om de voorrang strijden.

Nu moet het aanstonds gezegd, dat
deze ploegen-tijdrit, die de eerste
etappe van de Ronde van Neder-
land besloot, weinig spectaculairs
bood. Ook wij 'zien liever een
finish met een wiel-aan-wiel eind.-'

spurt, een felle sprint, -die- derover-'.
winning-' brengt. Doch interessant
was het zeker, dit binnenkomen van
dit internationale veld van rijders.

Wij zullen U — mede terwille van
de plaatsruimte — de uitslagen van
deze eerste etappe besparen. Het
zou maar „oud nieuws" zijn, na
alles, wat U* hierover in de dagbla-
den hebt kunnen lezen. Wèl willen
wij de specifiek Zandvoortse facet-
ten,' die uit dit belangrijke wieier-
evenement naar voren kwamen,
even nader belichten en dat was
dan in de eerste plaats de publici-
teits-karavaan, opgesteld Zaterdag-

avond j.1. op het parkeerterrein aan
de voet van de watertoren, die in
Zandvoort leven en vertier bracht
rondom de „Ronde van Nederland".
Het was overal elders in het

dorp, waar de seizoenverlichting in
volle glorie brandde, uitgestorven,
doch op dit terrein heerste een
enorme drukte en vermaakte men
zich opperbest met de vele attrac-
ties, die tot laat in de avond ge-
boden werden. Poppenkast, open-
lucht-film, home-trainers, een goo-
chelaar en tal van aantrekkelijke
wedstrijdmogelijkheden op recla-
me-gebied bleken bij het publiek
bijzonder in de smaak te vallen,
zodat men het idee kreeg, dat de
badplaats plotseling een kermis
was rijker geworden. En toeni de
meeste renners reeds lang in diepe
rust waren verzonken heerste op
dit parkeerplein nog een jolijt en
vrolijkheid, die aan een hoogtijdag
in het zomerseizoen deed denken.

Daarnaast vraagt- de ontvangst
van ons gemeentebestuur onze aan-
dacht, want Zondagmorgen om 11
uur werden in hotel Bouwes door
het gemeentebestuur van Zandvoort
wedstrijdleiders, officials enz. offi-

cieel ontvangen. O.m. waren! hierbij
aanwezig verschillende raadsleden,
de gemeente secretaris en directeur
en leden van het dagelijks bestuur
van stichting „Touring Zandvoort".
In hartelijke bewoordingen richtte

burgemeester Mr. H.M. van Fenema
zich tot de aanwezigen. Spr. merkte
op, dat het gemeentebestuur van
Zandvoort bijzonder verheugd was,
dit grote sportgebeuren van zo na-
bij te kunnen medemaken. Niet
alleen uit sportief en propagandis-
tisch oogpunt, maar bovenal omdat
dit evenement gelegenheid biedt tot

internationaal contact.-Met de wens
uit te spreken dat de renners als

„ijlboden van de goede wil op de
wegen van Europa zouden ver-
schijnen", besloot de burgemeester
-zijn- toespraak./^. ", -i^^-Sr-t

-

,'-5
_;-i

Onder grote- bijval van de* aan-
wezigen richtte Mr. Van Fenema
zich vervolgens in het Frans tot de
Italiaanse, renner Sacci en over-
handigde hem tot diens grote vol-
doening een fraai armbandhorloge
namens het gemeentebestuur, als

pleister op de wonde, dat hij niet
verder aan de ronde mag deel-
nemen, daar hij Zaterdag niet bin-
nen de vastgestelde tijd binnen kon
zijn, daar hij door pech werd ach-
tervolgd.
De voorzitter van de ronde, de

heer O. van Erp, dankte de burge-

meester voor de hartelijke ont-
vangst en diens vriendelijke woor-
den.

START 2de ETAPPE.

In de Lounge van het hotel had-
den zich intussen alle renners ver-
zameld, steeds weer voldoende aan
de verzoeken van de vele verzame-
laars van handtekeningen eni rustig
de tijd van vertrek afwachtend, die
om precies 1 uur was aangebroken.

De Zandvoortse politie had we-
derom voor een prima regeling en
afzetting gezorgd, zodat van het
zéér talrijke publiek, dat was ge-

i komen om de start mede te maken,
geen hinder werd ondervonden. Op
de Strandweg, vóór café-restaurant
„De Rotonde" verzamelden zich alle

renners, voor de kou gestoken in

hun blauwe overalls, zodat slechts
de petten aangaven, tot welke
ploeg zij behoorden en om precies
1 uur loste burgemeester Mr. H. M.
van Fenema het startschot, waarna
de karavaan zich in beweging zette
voor de 2de etappe, over Boulevard
en Bloemendaalse zeeweg in een
geneutraliseerde rit naar Lands-
meer, nagejuicht door de zéér velen
die zich overal langs de wegen
hadden geschaard.

Voor Zandvoort werd deze Ronde
van Nederland een groots evene-
ment, waard om in volgende jaren
opnieuw te beleven. Wanneer men
dit gaarne wil, zal- echter méér
activiteit van winkelstand en sport-
verenigingen nodig zijn, om hieraan
diverse attracties te verbinden. Die
hebben wij ditmaal, ondanks het
feit, dat men zjlér veel van plan
was — althans in woorden — wel
zéér gemist en zonder medewerking
van Zandvoorts neringdoenden, zal

'men stellig een volgend maal onze
gemeente niet meer in dit- evene-
ment betrekken, hetgeen wel zéér
te betreuren zou zijn. K.

ik

Er is
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Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGU

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Onze Haltestraat
Toen wij inder-
tijd, bij de instel-

ling van ons
maandelijkse
nummer, speciaal
gewijd aan de
Haltestraat, het
bestuur van .de

Haltestraatvereniging beloofden, in
elk dezer nummers een artikel te
zullen wijden aan de Haltestraat,
hebben wij ons — wij bekennen dit
eerlijk — wel eens met zorg afge-
vraagd, of het mogelijk zou zijn,

elke maand opnieuw deze belofte
na te komen. Want wat moet men
nu elke maand opnieuw over de-
zelfde winkelstraat schrijven?

Maar het is een opmerkelyk iets,

dat niets ons zo gemakkelijk valt
als het neerschrijven van dit maan-
delijks artikel. Er is elke' maand
opnieuw stof te over en dit is zeker
wel het beste bewijs, dat Zand-
voorts grootste winkelstraat, - tinte-
lend van leven is, waar elke maand
weer iets bijzonders van valt te

vertellen.

Als belangrijkste feit vóór deze
maand geldt dan zeker wel dat de
seizoenverlichting dit jaar opmer-
kelijk vroeg in gereedheid werd
gebracht. Het kan ons niet vroeg
genoeg zijn, want tenslotte moet
Zandvoort leven van het licht, van
het zonlicht in de eerste plaats,
doch daarnaast óók van het kunst--
licht, want waar licht is, is gezellig-
heid, is leven en activiteit. Dat de
meeste winkeliers dit begrijpen en
bereid blijken voor deze buiten-
gewone verlichting zich aanzien-
lijke offers te getroosten, is onge-
twijfeld zéér te loven. Want deze
seizoenverlichting, zowel in de
Haltestraat als elders kost handen
vol geld, zowel toat de aanleg, het
onderhoud als het stroomverbruik
betreft. Wanneer men dit eensge-
zind en gezamenlijk zou opbrengen,
dan zou deze last niet zo zwaar
worden gevoeld als dit momenteel
het geval is. Hoe betreurenswaardig
is het daarom, dat in de Haltestraat
en elders nog altijd -winkeliers ge-
vonden worden, die wèl meeprofi-
teren van hetgeen door anderen

werd tot stand gebracht en bekos-
tigd, doch zelf niet bereid blijken,
hieraan mee te betalen. Men zou-
eigenlijk drastischer maatregelen
moeten nemen tegen deze onwilli-
gen, b.v. door voor hun pand het
licht te onderbreken, hetgeen men
tot nu toe naliet, behoudens een
enkel uitzonderingsgeval, omdat het
geheel er teveel onder lijdt. Waar-
om kan dit nu niet eensgezind gaan
wanneer het de belangen van de
gehele straat geldt? Het is te hopen,
dat de weigeraars nu eindelijk eens
zullen gaan inzien, hoezeer zij zich
in dit opzicht misdragen ten op-
zichte van degenen, die van goede
wille zijn.

Maar er is méér. Opnieuw werd
onze Haltestraat verrijkt met een
zaak, die deze winkelstraat steeds
méér stempelt tot een winkelcen-
trum van voorname en grootsteedse
allure. Wij doelen hier op de ope-
ning van de kunstzaak van Pauline
Reijenga op de hoek -uan de Sme-
destraat, welke Zaterdag j.l. plaats
had. Wanneer ooit een zakenman
bewezen heeft hoe van een klein
onaanzienlijk winkeltje een voor-
naam en kunstzinnig bedrijf is te

maken, dan is het zeker wel de
heer Jerk Reijenga, die als binnen-
huisarchitect dit gebouw tot ieders
verbazing deze metamorphose deed
ondergaan. En met welk een resul-
taat! Hij bezocht, evenals zijn echt-
genote, de kunstnijverheidsschool
en beiden hebben in nauw overleg
al hun fantasie, kunstzin en schoon-
heidsgevoel tot uitdrukking ge-
bracht in dit . thans zo stijlvolle

pand, dat door indeling van de
winkelruimte met de verhoging op
de achtergrond een unieke moge-
lijkheid tot exposeren biedt, het-
geen men ook op ruime schaal van
plan is. Het „hangend plafond"
daarboven aangebracht, mag zeker
een bijzondere vondst genoemd wor-
den en een unicum in Zandvoort.
Van het zéér bijzondere, dat deze
kunstzaak kenmerkt mogen zeker
óók genoemd worden de fraaie
Zweedse wandrekken, die zéér in
dit interieur voldoen. Het is typisch
dat, nu Zandvoort plotseling drie
van dergelijke kunstzaken rijker is

geworden, élke zaak haar eigen
speciale cachet heeft behouden. Bi]

aandachtige beschouwing zult V
dit zeker opmerken. Wat de één
heeft, heeft de ander niet, hetgeen
op zichzelf weer niet zoveel ver-
wondering behoeft te wekken, om-
dat de mogelijkheden op dit gebied
van kunst en binnenhuis-architec-
tuur enorm zijn. Van harte wensen
wij, dat de kunsthandel Pauline
Reyenga, die zulk een sieraad is

gaan vormen onder de winkels in
de Haltestraat, véél succes in zaken
zal hebben en zich spoedig in de
nu nog nieuwe omgeving zal héb-
ben ingeburgerd.
En tenslotte is er nóg een belang-

rijk feit. Eén van Zandvoorts oud-
ste zakenlieden in de Haltestraat
ging 28 April j.l. feest vieren. Het
was de heer M. M. J. van. Seggelen,
eigenaar van Korts Uzrhandel in
de Haltestraat no. 1, wiens bedrijf
op die datum 25 jaar bestond. Op
tal van tentoonstellingen en expo-
sities heeft de heer Van Seggelen
zich in de loop der jaren aangemeld
met aantrekkelijke stands, zoy den-
ken aan de tentoonstelling „Kerst-
mis thuis" en de „Zatohaku". Tal
van aantrekkelijke reclame-acties
werden door hem. in de loop der
jaren ondernomen en zijn bedrijf
ontwikkelde zich tot één der meest
bekende zaken in onze gemeente.
Actief nam hij daarnaast aan het
verenigingsleven deel in zijn func-
tie als bestuurslid van „De Hanze"
en toonde steeds een open oog te

hébben voor de algemene belangen
der Zandvoortse winkeliers. Een
wat je noemt „geheide" Zandvoor-
ter is de heer Van Seggelen gewor-
den, volkomen ingeleefd in de be-
langen van onze badplaats. Wij
feliciteren hem en zijn echtgenote
van harte met dit zilveren jubileum
en hopen, dat hij nog tal van jaren
voor de belangen van Zandvoorts
winkelstand zal mogen werkzaam
zijn.

En tenslotte: merkt U nu, lezer,

lezeres, hoe elke maand opnieuw
het nieuws uit de Haltestraat naar
voren springt? Het is niet moeilijk,
daarover een artikel te publiceren!

K.

Belangrijke mededeling.

Op zéér veler verzoek heb-
ben wij besloten, ons eerst-
volgend nummer, dat spe-
ciaal aan de bevrijdingsdag
zal zijn gewijd, te doen uit-

komen op Woensdag 4 Meia.s
Dit no. komt dan in de plaats
voor ons blad van Vrijdag 6

Mei, dat dus op die datum
NIET zal verschijnen. In ver-
band met de korte tijd vgn
voorbereiding, verzoeken wij
ALLER medewerking. Nieuws
en advertenties moeten uiter-
lijk DINSDAGAVOND in ons
bezit zijn.

Viering Koninginnedag
In verband met de grootse plan-

nen op 5 Mei, heeft het bestuur van
de Oranjevereniging — in overleg
met het comité „Viering bevrij-
dingsdag" besloten, de herdenking
van de verjaardag van H.M. de
Koningin op 30 April een héél wat
soberder karakter te geven, dan
aanvankelijk in het voornemen lag.

Aubade, kinderspelen en volks-
dansen zullen n.1. niet worden ge-
houden.
Verzocht werd aan de hoofden

van de scholen op 30 April in de
scholen met de kinderen een uurtje
in feeststemming bijeen te komen,
tijdens welke bijeenkomst een film-
strip zal worden vertoond „Neder-
land mijn vaderland", welke door
de Oranjevereniging werd aange-
boden. Voorts zal aan de kinderen
een tractatie worden verstrekt.
Het middagprogramma luidt als

volgt: 1.45 uur verzamelen van
O.S.S. bij de Wilhelminaschool,
daarna mars door het dorp naar het
Raadhuisplein; 2-3 uur Gymnastiek
en volleybal-demonstraties door
O.S.S. ; 3-3.20 uur Badminton de-
monstratie door de tennisclub
„Zandvoort"; 4 uur openlucht gym-
nastiekuitvoering O.S.S. en 4.30 uur
Judo demonstratie o.l.v. de heer
Nauwelaerts- "de Agé. Het;- avond-^
programma " brengt enkele concer-
ten op het Raadhuisplein, n.1. van
8-8.30 uur het Zandvoorts mannen-
koor; half tien de Zandvoortse mu-
ziekkapel en 10 uur het Zandvoorts
gemengd koor.

JEUGDWEDSTRIJDEN
Wedstrijden voor de Zand-
voortse jeugd, ter gelegen-
heid van Bevrijdingsfeest.

Met medewerking van Hoofden en
personeel van alle Zandvoortse
scholen worden, ter gelegenheid
van de viering van Bevrijdingsdag
1955, op 5 Mei a.s. wedstrijden ge-
houden voor de Zandvoortse jeugd,
waarbij vele prijzen te winnen zijn.

Voor de kleuters vinden deze
wedstrijden plaats op de eigen
scholen. Voor de grotere kinderen
worden de wedstrijden gehouden op
de drie terreinen: a. Caravan-camp
(klassen 1 en 2); b. Speelterrein bij

de Hannie Schaftschool (klassen 3
en 4); c. Terrein aan de Lijsterstr.
(kl. 5 en hoger èn de U.L.O.-school).

Kinderen, die niet in Zandvoort
op school gaan, zijn vanzelfsprekend
bij deze spelen óók hartelijk wel-
kom. Zij kunnen zich op 5 Mei a.s.

vóór de aanvang der wedstrijden,
melden op één van de drie terrei-
nen, bij de daar aanwezige Hoofd-
leider. Aanvang: 10.30 uur. Einde:
ongeveer 12 uur.

Voor alle kinderen t.m. 15 jaar
wordt voorts in de week van 2 t.m.
7 Mei een grote Etalage-zoekwed-
strijd georganiseerd, met medewer-
king van vele winkeliers. Ook hier-
bij gaat het om fraaie prijzen. De
formulieren zullen op de scholen
worden uitgereikt. Voor allen die
hier niet op school gaan, zijn formu-
lieren verkrijgbaar bij:

H. M. Heidoorn, Grote Krocht 11;
E. C. A. Nooy, Grote Krocht 20;
Korts' IJzerhandel, Haltestraat 1.

De wedstrijd-prijzen zijn vanaf
Maandag a.s. opgesteld in het voor-
malige distributie-kantoor, Halte-
straat 4.

Raadsvergadering

De Zandvoortse gemeenteraad zal
op Woensdag 25 Mei, des avonds om
8 uur voor het eerst weer in open-
bare vergadering bijeenkomen.

R.K. Jong Zandvoort «Instuif»

Organiseert op Zondag 1 Mei des
avonds 8 uur een zeer interessante
avond. Telepaath en geheugen-
wonder Alfetti vertelt n.1. iets

'over telepathie en spiritisme.
In Amsterdam heeft het optreden
van deze magiër een dusdanig suc-
ces gehad, dat wij U aanraden deze
avond niet over te slaan. Dit optre-
den wordt afgewisseld met dansen
onder muzikale leiding van „The
Rythm Four". Dus „Instuivers"
neemt Uw kennissen en vrienden
mee naar het Patronaatsgebouw
aan de Grote Krocht.

Onze Vorstin
verjaart

Morgen, 30 April, wordt
Koningin Juliana 4G jaar.

Méér dan ooit gaan onze ge-
dachten deze dag uit naar
onze jarige Vorstin, onze
Koningin die zich zozeer ge-
dragen weet door de liefde
van haar volk. Zou er ooit
een Vrouw van Koninklijke
bloede zó door haar Volks-
genoten op handen zijn ge-
dragen als dit met Koningin
Juliana het geval is? Het zijn
de slechtste tijden niet in de
geschiedenis van ons land en
volk, waarin de Oranjes aan
de regering waren. Lees er
Uw geschiedenisboeken maar
op na, de tijd dat Oranje uit
onze geschiedenis weg was,
kenmerkte zich door onrust,
oorlog, revolutie of geweld.
God schonk ons in het

Oranjehuis een samenbindende
kracht, die tot grote dank-
baarheid stemt. Wij hebben
ons óók nu als één man rond-
om haar troon geschaard,
juist nu in deze tijd van
openlijke en verborgen revo-
lutionnaire activiteit. Als wij
in de gistende wereld rondom
ons zien, dan ligt daar als een
eiland van betrekkelijke rust
ons kleine Nederland, zich
verbonden wetend in aan-
hankelijkheid aan en liefde
voor het Oranjehuis. Dat
moge ons allen tot vreugde
stemmen op deze verjaardag
van onze geliefde Vorstin.
Moge Hij, die de volkeren
regeert en het lot van de
wereld in Zijn Handen draagt,
nog vele jaren Koningin Ju-
liana voor Nederland behou-
den doen blijven. Moge Hij
ons Oranjehuis beviaren en
sparen, en onze Koningin
door haar lichtend voorbeeld
ons ten Zegen doen zijn.

Richtlijnen
voor de Nationale

herdenkingsavond
op 4 Mei a.s.

1. Herdacht zullen worden
de militairen van de Neder-
landse strijdkrachten;

de zeelieden;

de verzetsstrijders;

de geallieerde militairen

en alle overigen, die — waar ook
ter wereld — in de jaren van de
oorlog te land, ter zee of in de lucht
voor de vrijheid van het Koninkrijk
zijn gevallen, dan wel als Neder-
lander of als Nederlands onderdaan
ten gevolge van tegen hen gerichte
vijandelijke -actie zijn omgekomen.

2. Van des avonds 18 uur tot
zons-ondtrgang zullen van alle
openbare gebouwen, particuliere
woningen enz. de vlaggen halfstok
worden gehangen.

3. Te 19 uur zal een herdenkings-
bijeenkomst plaatsvinden in „Mo-
nopole", waar het woord gevoerd
zal worden door Ds. A. de Ruiter,
Kapelaan J. F. Steenman en de
heer A. Elffers. Het gesproken
woord wordt afgewisseld door ge-
meenschappelijke zang, terwijl het
R.K. Kerkkoor eveneens medewer-
king zal verlenen. Bij de uitgang
zal gecollecteerd worden ten be-
hoeve van de Stichting 1940-1945.

4. Te 19.35 uur zal een „stille

tocht" naar het monument in het
Vijverpark vanaf het Stationsplein
aanvangen.

5. Van 19.45 uur af tot 30 secon-
den vóór 20 uur zullen de klokken
van alle kerken luiden.

6. In overeenstemming met de
geest, welke onze gevallen helden,
die naamloos streden, bezielde,
zullen bij het monument geen toe-
spraken worden gehouden. Wel zal
het- Zandvoorts Mannenkoor een
toepasselijk lied ten gehore brengen.
De „stille tocht" zal te voet en in
volkomen stilzwijgen zonder vlag-
gen en vaandels worden afgelegd.

7. Het brengen van een eenvou-
dige hulde door het leggen van
bloemen bij het monument is toe-
gestaan.

8. De „stille tocht" kenne rang
noch stand.

9. Te 20 uur precies zal, nadat
30 seconden tevoren door middel
van de sirene dit tijdstip is aange-
kondigd gedurende twee minuten
volkomen stilte in acht worden
genomen. Alle ingezetenen wordt
verzocht deze plechtige stilte overal
en algemeen te betrachten.

O, mijn pappa
zingt niemand op ZONDAG
8 MEI, want op die dag denkt
iedereen aan MOEDER.
En natuurlijk verrast U moe-
der op deze dag met een
geschenk uit onze zaak.

Maak op 8 Mei, Moeder blij

en let daarom op ons speciale
„Moederdag beauty-bulletin"
boordevol met waardevolle
tips, hetwelk volgende week
huis aan huis gratis wordt
verspreid en

Onthoudt één ding:
Oók voor Moederdag

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107
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Gezelligheid Zomer en winter geopend Sfeer

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Ophalen huisvuil

De directeur van de dienst bij

Publieke Werken maakt bekend,
dat op Donderdag 5 Mei geen huis-
vuil zal worden opgehaald.
Er bestaat gelegenheid dat het

huisvuil op 6 Mei extra wordt af-

gehaald uitsluitend bij diegenen,
die daartoe vóór 4 Mei een schrif-

telijk verzoek tot de dienst hebben
gericht.

De Directeur, M .Deutekom.

KOPERs
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Optochten op bevrijdingsdag

Aan de deelnemers aan de ge-
costumeerde optocht wordt het vol-

gende bekend gemaakt:
Opstelling op het Favaugeplein

tussen 3.30 en 4 uur 's middags.
Vertrek 4 uur. Voor een goede gang
van zaken diene men op tijd aan-
wezig te zijn.

De route is als volgt: Engelbert-
straat, Heemskerkstraat, Zeestraat,

Haltestraat, Grote Krocht, Hogeweg
Oranjestraat, Kerkplein, Kerkstraat
Favaugeplein (ontbinden).

Deelnemers aan de lampion-
optocht kunnen hun lampion gratis

in ontvangst nemen in het Patro-
naatsgebouw, van 8.45 tot 9.15 uur.

In aanmerking komen kinderen van
± 6 tot 10 jaar. Oudere kinderen
zorgen zelf voor een lampion. Vol-
wassenen mogen de kinderen be-
geleiden.
Route : Herenstraat, Hogeweg,

Oranjestraat, Haltestraat, Zeestraat
Heemskerkstraat, Engelber tstraat,

Badhuisplein, Strandweg. Voor de
deelnemers aan deze optocht wordt
een pracht plaats gereserveerd, zo-

dat ze het vuurwerk goed kunnen
zien.

1 Mei-viering

De afd. Zandvoort van de Partij

v.d. Arbeid heeft de viering van de
lste Mei vastgesteld op Dinsdag 3

Mei in theater Monopole. Over de
Mei-leuzen zal spreken de heer D.
Roemers, secretaris van het N.V.V.
en lid van de 2de kamer. De „Stem
des Volks", afd. Zandvoort verleent
medewerking en zal o.m. uitvoeren
„Mirjam's Siegesgesang" van Schu-
bert, met als sopraan soliste To
Dees-Kion. Het politiek leken-
cabaret „De Peperbus" uit Hilver-
sum zal verder de avond aanvullen.

BEGRAFENISSEN
en CREMATIES

Gelegenheid tot opbaren

JAC. KOPER
DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872

Gecostumeerde optocht
op bevrijdingsdag
Het ligt ini de bedoeling van de

commissie „Optochten" ook een ge-
costumeerde optocht te organiseren.
De deelname hieraan wordt zo

ruim mogelijk opengesteld, in ver-
band waarmede de volgende groeps-
indeling is gedacht:

1. kinderen, geen groep vormende
(individuelen);

2. kinderen, een kleine groep vor-
mende van ten hoogste drie;

3. kinderen, een grotere groep
vormende van meer dan drie;

4. volwassenen.

Deze optocht zal tevens een wed-
striidkarakter dragen. Voor iedere
categorie worden 3 prijzen uitge-
loofd. Het totaal van deze prijzen

bedraagt ƒ200,—.
De commissie is er van overtuigd,

dat dit onderdeel van het feest-

programma kan slagen. Daarvoor
zal echter vanzelfsprekend de mede-
werking van de zijde van de bevol-
king-onmisbaar zijn.

Hierop doet de commissie bij deze
dan ook gaarne een hartelijk be-
roep en zi] twijfelt geen ogenblik of
men zal in elk opzicht steun willen
verlenen ter verhoging van de
gemeenschappelijke feestvreugde.
Kinderen en ouderen hebben hier-

mede dus gelegenheid hun fantasie

rijkelijk te laten werken.
Dingt mee naar de fraaie prijzen,

die beschikbaar worden gesteld!

Laat men gezamenlijk trachten van
deze optocht iets moois te maken!
Wellicht ten overvloede merkt de

commissie op, dat het uiteraard niet

de bedoeling kan zijn in de op-
tocht politieke leuzen mee te voeren.

De commissie zou gaarne uiter-

lijk a.s. Maandag 2 Mei de deel-

name aan deze optocht vernemen.
Men kan zich hiervoor opgeven

bij de heer S. Rijper, Zandv.laan 14.

Leerlingen-uitvoering
Leonie Molkenboer
Er moeten wel héél wat uurjtes

van gedegen studie, van geduld,

tact en wilskracht aan de uitvoe-
ring zijn voorafgegaan, die Leonie
Molkenboer Zondagmiddag met de
leerlingen van haar zangklassen in

het Patronaatsgebouw gaf, om tot

een dergelijk gaaf resultaat, vooral
met de kleineren, te kunnen komen
als dit deze middag het geval was.
Het aantrekkelijk uitgevoerde pro-
gramma, dat af en toe véél weg
had van kinder-operette, getuigde
daarvan in hoge mate. Aan de lied-

jes door de kleuters was door aan-
trekkelijke handeling méér moge-
lijkheid^ voor de kleintjes bijge-
bracht om zich daarin te kunnen
uitleven, hetgeen vanzelfsprekend
gretig werd aangegrepen.
Wij denken hierbij o.a. aan het

leuke Vlaamse liedje „Vier wever-
kens", en aan het overbekende
„Koos, de gymnast", dat door deze
bewerkingen wel van een bijzondere
bekoring werd. Aantrekkelijke kin-
der-operette constateerden wij in

„De Toverfluit", een oud sprookje,
bewerkt door S. Bouman van Ter-

tholen, waarbij voor het eerst de
zang op de wire-recorder werd
vastgelegd, zodat de kinderen al

hun aandacht op het spel konden
concentreren, een experiment, dat
wat dit laatste betreft wel voldeed,
doch wat de zang aangaat minder,
omdat de weergave onduidelijk was
en het geluid te wensen overliet.

Het werkelijk combineren van zang
en spel blijft toch de meest ideale
oplossing.
Aan het programma werd mede-

werking verleend door enkele leer-
lingen van „Sancta Maria" uit

Haarlem, die met bijzonder veel
*

succes zéér verdienstelijk ballet-

werk leverden.
Met een leuke opvoering van

„Een landelijke concertrepetitie"
van Fr. v. Suppé, eveneens uitge-,
voerd door „Sancta Maria", werd
deze leerlingen-uitvoering besloten,

waarmede Leonie Molkenboer zéér
veel eer heeft ingelegd.
Onder de aanwezigen bevonden

zich o.a. Zandvoorts gemeente sec-
retaris, de heer W. Bosman en het
raadslid, de heer Lindeman.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Mei berijdbaar

1 11,36 18,30 —,— 6,00 15,30-22,00 -

2 —,14 7,00 12,43 19,30 , 4,00-10,30

3 1,14 8,00 13,38 20,30 5,00-11,30

1

4 2,02 9,00 14,22 21,30 6,00-12,30*

5 2,40 9,30 15,00 22,00 6,30-13,00

6 3,16 10,30 15,35 22,30 7,30-13,30'

7 3,50 11,00 16,20 23,00 8,00-14,00

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging"

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Parfums.

Coiffure-

creattóns
< i 'tGfJir : (?<

Watergolf f 3,75 '
Coupe f 1,75

Permanent Wave, compl. f17,50

Colü Wave, compleet f17,50

JOH A SLYKERBUYK
Thorbeckestraa.t II, Zandvoort

vis d vis Hotel Bouwes
.Telefoon. 3382

IVOROL: De Tandpasta van standing

TELEVISIE
TOONT U TALRIJKE TOONAAN-
GEVENDE GEBEURTENISSEN!

Zie het op z'n best met PHILIPS TELEVISIE
vanaf ƒ495,— of ƒ7,— p.w. Zeer scherp beeld.

PHILIPS TELEVISIE groot beeld ƒ1095,—.
Groter beeld ƒ1395,—. Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig. Service 100°/o. Vele uitzendingen
per week. Internationale programma's.

PHILIPS RADIO: Een vorstelijk apparaat tegen
populaire prijs. Mooi van toon en uiterlijk.

PHILIPS PLATENSPELERS en wisselaars ge-
schikt voor 3 snelheden. Maak van Uw radio
een gramofoon-combinatie! FRIDOR PLATEN-
SPELER met 10 gramofoonplaten naar keuze,
zonder vooruitbetaling vanaf 12 x ƒ12,75 p.m.

KOELKASTEN. Pope koelkast zo juist verlaagd
in prijs, van ƒ1050,— thans ƒ895,— of ƒ51,- p.m.
Inhoud 128 L., alle ruimte benut.

STOFZUIGERS div. merken op slee v.a./2,- p.w.

VLOERWRIJVER: President, voorzien van 3

borstels ƒ265,—. - WASMACHINES, Droog-
machines, Fornuizen, Strijkbouten etc.

GRAMOFOONPLATEN: Philips, Decca, Capitol,

His Master's Voice, Carol, Polydor etc. Diverse
Langspeelplaten in prijs verlaagd!

U kunt bij ons rustig uitzoeken en luisteren!

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het beste!

TELEFOON 2534 - KOSTVERLORENSTR. 7

Erkend Philips Service Dealer.

Erkend P.E.N. Installateur.

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Weldadigheids-
uitvoerïng

georganiseerd door Zandv. Nieuwdblad
ten bate van het Biggenfonds

Opvoering van de komedie in 3 bedrijven

Levensavond
door Jaap van der Poll.

op DINSDAG 10 MEI a.s. 8.15 UUR pre-

cies in gebouw „ZOMERLUST" door een

Zandvoorts amateur-toneel-ensemble.

Na afloop nog een uurtje gezellig DAN-
SEN op muziek van het dansorkest „De
Notenkrakers" o.l.v. Jam Kemp (in geheel
nieuwe samenstelling).

Kaarten verkrijgbaar bij: boekh. van Petegem,
Kerkstraat 28; boekh. van Deursen, Haltestr. 12,

in gebouw Zomerlust en voor zover nog voor-
radig des avonds aan de zaal. - Prijzen der
plaatsen fl,- (alles inb.) Géén plaatsbespreking!

Mededeling
N.V. PHILIPS NEDERLAND geeft V geld terug,
indien de prijzen van Radiotoestellen binnenkort
worden verlaagd! Aarzel 'niet, maar neem. thans
een kloek besluit! Schakel Vw oude radio uit!

Het heeft nog inruilwaarde, bij aanschaffing van
een nieuw radio-toestel.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PENAAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

F*MIL(E.DRÜK\A/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Een bril
spreekt een woordje mee!
en ook een zonnebril

En niet zo'n klein woordje ook.
Hebt U wel opgemerkt, hoevele
mensen, vooral ook invloedrijke
personen, hun woorden kracht bij

zetten, door met hun bril te ge-
baren. De wijze waarop een dokter
bijv. met een ernstige greep zijn

bril van het hoofd neemt en de
veren toeklapt, als hij bij een zieke
staat, verraadt vaak de ernst van
de toestand waarin de zieke zich
bevindt.
Er zijn mensen, die in de mani-

pulaties met hun bril, ware meesters
zijn. Zij onderstrepen daarmee hun
betoog, overbruggen een tijds-

ruimte, waarin zij zich concentreren
of verbergen hun gedachten achter
een gebaar met de bril.

Wij kennen ze ook die voort-
durend op één der oorhaken bijten
of een ander welke' met forse hand
de bril bij een der poten pakt en
de bril dan maar laat rondslingeren.
Wij kunnen ons de Belgische Mi-

nister Spaak niet anders voorstellen
dan met zo'n „knots van een bril",

'n heel zwaar montuur, zo'n instru-
ment dat men vaak betitelt met
uilenbril of motorfiets.
Veel zakenmensen geven dé voor-

keur aan zo'n dikke bril omdat zij

de krachtige uitdrukking in het
gelaat accentueert.
Heel vaak is de zware bril de

trouwste compagnon van de zaken-
man.
Velen menen dat een bril een

noodzakelijk kwaad is en daarom
zo min mogelijk moet opvallen.
Dit standpunt is niet juist. Een
mens met een sterk, wilskrachtig
uiterlijk, moet geen onopvallende
bril dragen. Zij past niet bij zijn

persoonlijkheid.
Ook een leesbril of werkbril

moet stevig zijn, omdat deze wel
vijftig keer per dag op en af wordt
gezet. Vaak gebeurt het afnemen
nogal nonchalant. Zo met één haal,
wordt zij achter de oren vandaan
getrokken, zo maar zonder etui los
in het zijvakje gestoken en daar
deelt dan de bril zijn plaats met
vulpen en potlood en notitieboekje.
Ook een. stoel heeft een zekere

aantrekkingskracht om er „even"
de bril op te leggen en dan maar
vergeten dat dat kostbare apparaat
daar ligt en op diezelfde stoel gaan
zitten met alle nare gevolgen.
- Wij hebben nu zo over het zware
montuur gesproken, maar toch zal
Uw opticien dit niet altijd advi-
seren. Als U een smal of klein ge-
dicht heeft kunt-fUs beter* een ander
model kiezen. Er is tegenwoordig
zo'n grote sortering in monturen
dat er voor iedere gelaatsvorm een
model te vinden is, dat bij Uw
persoonlijkheid past en waarbij ook
de kleur van het montuur een be-
langrijke rol gaat spelen.

, Voor kinderen is het een zegen,
dat het oogonderzoek tegenwoordig
vroeg begint, omdat daardoor veel
schade aan het gezichtsvermogen
wordt voorkomen. Voor anderen is

het van het grootste belang dat
direct maatregelen worden geno-
men, als het zien ook maar de ge-
ringste moeilijkheden baart. Want
'alleen een goede" bril stelt U in
staat Uw arbeid naar behoren te
verrichten en Uw geest te ver-
rijken.

En nu praten wij nog even over
de zonnebril. In de komende maan-
den hopen wij deze toch veel te
moeten gebruiken en als U er toe
besluit om zo'n instrument aan te
schaffen moeten wij toch heus zeg-
gen: „Het 'beste is nog niet goed
genoeg". Uw opticien kan de zon-
nebril nu eenmaal niet zien als een
marktartikel. Naast beroemde mer-
ken als Zeiss- Umbral, Crookes en
Calobar, Am. glazen, wordt thans
tegen aantrekkelijke prijs het op-
tisch geslepen A-rovil zonnebrilglas
verkocht. Uw ogen zijn het waard
dat zij verwend worden, want zij

staan dagelijks voor U klaar.
Voor automobilisten, voor zeilers

en aan het water, wordt de Pola-
roid zonnebril aangeraden, omdat
door terugkaatsing van chroom-
onderdelen van auto's en zonlicht
op water, tijdelijke verblinding kan
ontstaan. Teruggekaatst licht n.1.

blijkt voor het grootste gedeelte te
bestaan uit licht dat in één bepaal-
de richting is gealarmeerd.
Onder gepolariseerd licht verstaat

men licht waarvan de deeltjes
slechts in één richting trekken en
dit nu wordt weggewerkt met de
reeds genoemde Polaroid zonnebril.
Voor 's avonds moet het worden

afgeraden polariserende glazen te
gebruiken, daar deze slechts 25 tot

40% van het licht doorlaten.
En zo hebben wij het één en an-

der eens onder de loupe genomen
(die wy ook verkopen) en eigenlijk
lang niet voldoende, maar ja er
moet nu éénmaal ook een einde aan
zijn. Mogelijk zien wij U binnenkort
in onze zaak en zullen; het dan bij-

zonder prettig vinden juist U van
advies te kunnen dienen.

Uw opticien,

K. LOOMAN
TELEF. 2174 - HALTESTRAAT 5

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

,
Telef. 2236

Met blijdschap geven, wij U kennis
van de geboorte van onze dochter

MARGRIET.
Wij noemen haar Marja.

N. Balledux.
H. Balledux-Kappelhof.

Zandvoort, 25 April 1955."
Matthijs Molenaarstraat 6.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een kortstondig
en smartelijk lijden, nog ge-
heel onverwachts, onze lieve
Moeder, Grootmoeder, Zuster
en Tante

Mevrouw de Wed.

A. C. Mustert
geb. SCHMIDT,

in de ouderdom van 66 jaar.

Overveen:
JT. M. Egger-Mustert
P. R. Egger.

Zandvoort:
H. J. Sabelis-Mustert
A. Sabelis.

Amersfoort:
G. C. H. Mustert

en Verloofde,

en Kleinkinderen.

Zandvoort, 26 April 1955.
Zeestraat 40.

De teraardebestelling heeft
plaats gehad op Vrijdag 29
April, op de algem. begraaf-
plaats te Zandvoort.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Peter Richardson, zoon

van L. R. Davies en H. Rigault;
Antonius Henricus, zoon van A. J.

Koper en E. A. Vossen; Thilde
Louise, dochter van K.H.R. Freund
en M. E. Mulder; Margriet, dochter
van N. Balledux en H Kappelhof

;

Wanda, dochter van E. Bol en, R.S.
Cohen.

Ondertrouwd: H. Nijenhuis en J.

Dam; J. Koper en J. Oosterloo.
Getrouwd: R. M. van der Meij en

J. F. Reijer.

Geen spreekuurburgemeester
De burgemeester van Zandvoort

zal op Woensdag 4 Mei a.s. geen
spreekuur houden.

Tennisnieuws
Uitslagen van j.l. Zondag:
Westrust 3-T.C.Z. 1 2-6
T.C.Z. 2-Brederode 3 1-7
Donald Duck 7-T.C.Z. 3 1-7
T.C.Z. 4-Westrust 4 1-7

Het programma voor a.s. Zondag:
T.C.Z. 1-T.C. Bloemendaal 2.

De Aemstelspelers 5-T.C.Z. 2.

T.C.Z. 3-Bastione 2.

V.V.G.A. 5-T.C.Z. 4.

Aan diegenen, die de zeker-
heid willen hebben, dat de
teraardebestelling of crematie
van hun overledene op „ een
eenvoudige, waardige en pië-
teitvolle wijze zal worden
uitgevoerd, delen wij mede,
dat dit door onze reeds jaren
bestaande onderneming ge-
schiedt;

dat onze tarieven niet hoger
zijn dan die van begrafenis-
verenigingen of coöperaties
die mededelen zonder winst
te werken;
dat onze service in alle op-
zichten beter is.

Begrafnisonderneming
A. KUIK

Swaluëstraat 15 - Telef. 2198.

Z.V.V. Zandveortmoouwen
Het programma voor a.s. Zondag

luidt aldus:

Zandv.m. 1-H.B.C. 2u.
H.B.C. 3-Zandv.m. 2 12 u.

St'vogels 6-Zandv.m. 4 10 u.

Zandv.m. 5-Hillegom 5 9,45 u.

Zandv.m. jun. a-E.D.O. b 9,45 u.

Hillegom c-Zandv.m. jun. c 9,45 u.

Voor Zaterdag 30 April a.s. zijn,

in verband met de verjaardag van
H.M. de Koningin gèèn wedstrijden
vastgesteld.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobyleüe,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Heeft U iets op te ruimen?
Wrj kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. v.m. 10| uur:
Ds. A. de Ruiter.

Voorber. H.A. en Geloofsbelijdenis.

5 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK. •

Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
's Avonds geen dienst,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Ds. R. H. Oldeman.

Woensdag 4 Mei: Herdenkingsdienst
6.45 uur in de Hervormde Kerk.
Spr. Ds. R.H.01deman en Ds.C.de Ru

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Dr. A. J. van Leusen, van Velsen.

N.m. 7 -uur: Jongerendienst.
Ds. J. Heidinga, van Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. n.m. 8 uur samen-

komst in „Ons Huis". Spr. Joh. H.
v. Oostveen, evangelist te Voorburg.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uun
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

Sehaalcnieuws
De belangrijke beslissingswed-

strijd Zandvoort-Amstel,, Maandag
j.l. op neutraal terrein gespeeld,
werd een royale 7-3 overwinning
voor de Zandvoorters. Door dit re-
sultaat is onze promotie naar de 2e
klasse een feit geworden. De over-
winning bestond uit 4 gewonnen
en 6 remise partijen; er ging dus
voor de Zandvoorters geen enkele
partij verloren! Wij feliciteren onze
schaakclub van harte met dit suc-
ces. Moge het óók in de 2e klasse
steeds „Excelsior" gaan.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bofcma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Balcon-varia
Wullum: Heb je 't 'eleze Aerie,
onze burgervaer heb weer zwaer
'epraet in Haerlem over de toe-
komst van ons durp. Hai heb
'ezaid, dat Zanvert wel es Am-
sterdam an Zee zou kenne worde.

Aerie: Dat heb 'k óók 'ehoord, jü
maer dan komt Haerlem d'r vies
tusse te zitte. Die plaes wordt
dan een soortement historische
bezienswaerdighaid en d'r om-
hene een paer grote snelwege en
'n park.

Wullum: 'k Denk zo jü, dat ze dat
in Haerlem wel niet erg lolleg
zulle vinde. 'k Mot 'r niet an
denke, Zanvert nog voornaemer
as Haerlem, dat ken nóóit be-
staen.

Aerie: 't Is ook nog maer toekomst-
meziek jü, dat heb onze burger-
vaer d'r bai 'ezaid. Maer 'k mot
'em gelaik geve, as 't ie zait dat
wat nou nog voor niet mogeluk
wordt gehouwe, over tien jaer al
weer verouwerd kan zain.

Wullum: En dan kraige we mes-
schien óók 'n zeewaeterbadhois
voor Duitse gaste. Die wasse der-
loi eige 't liefst met zeewaeter en
ze benne d'r hardstikke gek op,
om dan tevoren d'r boddie in te
smere met zeeklai, dan drinke ze
nog 'n glaesie zeewaeter toe en
van die blubber en van dat wae-
ter wor je zo gezond as 'n vissie
zegge ze.

Aerie: Nou Wullum, ze doene maer.
Geef mai maer 'n lekker stukkie
zeep inplaes van die zeeblubber
en een glaesie daer spuug 'k ook
niet in, maer dan motte ze 't niet
vuile met zeewaeter. En as 'k dan
tóch wat oit zee mot ete, geef mai
dan maer een lekker scharretje
of 'n horretje garnael.

Wullum: Zo is 't jü. „Ieder z'n
meug", zei de boer en ie at aere-
pels met de hooivork, 'k 'eleuf,

dat 'er nog wel héél wat waeter
door de 'zee zal gaen, vóór 't zo-
ver is, maer dat dat boitelanse
badhois d'r komt, dat gleuf 'k
wel.

Aerie: Afwachte maer, jü. afwachte
onze burgervaer is heus niet op
z'n achterhoofd 'evalle en in elk
geval blaikt oit z'n planne wel,
dat ie héél wat met -Zanvert van
plan is.

Interieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

Exclusieve geschenken
voor Moederdag

HALTESTRAAT 19



Vereniging „De Haltestraat"
Waar klopt het hart van Zandvoort? De Haltestraat geeft 't antwoord!

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON" 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

Per luxe touringcar
Zaterdagmiddag a.s. naar het

BLOEMENCORSO. - Vertrek 1 uur.

Zondagmiddag a.s. BLOEMBOLLENTOCHT
met bezoek Keukenhof. - Vertrek 2 uur.

Dinsdagavond) a.s. naar de IJSREVUE
in theater Carré, Amsterdam.

Gaarne vroegtijdig bespreken!

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214 en 2560

Met Kerkman reizen gezellig reizen!

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT!
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COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT!

Vleeshouwerij Cor van Eldik
Haltestraat 12 - Telef. 2616

Biedt U Zaterdag
als RECLAME aan:

500 gr. Kalfsfricandeau f 2,—
500 gr. Kalfsfricandeau lappen f 1 ,90
500 gr.Varkenscarbonade(sch.)f 1,80
500 gr. Runderlappen v.a. f 1 ,80

VOOR DE BOTERHAM:
250 gram van onze beroemde
GEKOOKTE WORST 85 et.

200 gram van onze prima
LEVERWORST 50 et.

150 gram KINNEBAKHAM .. 50 et.

150 gram Org.CORNED BEAF 60 et.

100 gr. Pekelvlees en
(

100 gr. Jachtworst

100 gr. Rosbeaf en { "7K «*#
lOOgrLunchworst \ « w ***

( 75 et

VOOR DE SOEP: 1 kg. Kalfsschenkel m. vlees fl,—

COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT! COR VAN ELDIK VOOR KWALITEIT!

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45 TELEFOON 2827

Ruime sortering
in:

DAMES-, HEREN- EN KINDER-
ONDERGOED

NYLONS - ANKLETS - SOKJES en

KLEUTERPAKJES.

Alle soorten NEVEDA WOL!

Gedenkt Moeder
op Moederdag!
U slaagt voor een verrassend en welkom
geschenk zeker bij ons! Wij hebben een

speciale sortering BONBONS, BISCUITS
enz. óók in luxe verpakking.

In elk seizoen:

chocolade van Groen
HALTESTRAAT 18 - TELEFOON 3403

M. M. J. van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL

Haltestraat 1 — Telefoon 2735

ZANDVOORT

IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

SPORTARTIKELEN

TUINSTOELEN

HAARDEN - KACHELS

De Veenendaalse voor Hollandia onderkleding

!

Geeft Uw vrouw voor

Moederdag
zo'n fraaie

Hollandia
onderjurk
Haar meest begeerde wens!

Ook vele andere nuttige geschenken, o.a. een

ENORME SORTERING NYLON KOUSEN,
vindt U bij:

Be Veenendaalse
HALTESTRAAT 55 - TELEFOON 2839

De Veenendaalse voor Hollandia onderkleding!

Extra reclame!
PERLONKOUS. Echte naad en

mindering NU ƒ 2,98

De Kampioen
HALTESTRAAT 59.

Voor 'n fraaie coiffure,

't Zij goedkope of dure . .

.

Voor knippen en scheren

Naar Spoelder, dames, heren!

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat 14 - Telef 2462

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

Wij geven geen winstaandelen, doch
blijven steeds in kwaliteit en prijs gelijk

!

Wij gaan nog even door
met onze reclame-aanbieding van:

1-pers. DIVANBEDDEN (goudgemoffeld) ƒ26,50

EXTRA RECLAME:
1-pers. DIVANBED (goudgemoffeld)
1-pers. VLOKKENMATRAS
1-pers. SPIRAALDEK
1-pers. SPLENDID DEKEN (150 x 200)

Te samen voor f69,75

1-pers. LATEX Schuimrubbermatras .. ƒ99,

—

MODERNE GEBLOKTE DEKENS ƒ23,25

Prachtige „Doublé Fase" Dekens in pasteltinten.

EIGEN REPARATIE-INRICHTING.

Er is nog een adres!
in BABYGOED voor U!

Ruime sortering!

De Kampioen
HALTESTRAAT 59.

Zoekt U een „rokertje" naar Uw zin?

Loop dan de winkel vaa Drommel in!

U vindt daar een enorme collectie,

Steeds uitgebreid, tot in de perfectie!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Wij leveren:
VLAGGEN (wol en katoen)

VLAGGESTOKKEN
VLAGGESTOKHOUDERS

' VLAGGEMASTEN

T. C. v.d. SCHELDE
Haltestraat 7.

Natuurlijk
koopt ook U een aardig geschenk voor MOEDER-
DAG bij het

Eerste Zandvoortse Kunstnijverheidshuis '

nDONANOA Êi

•fc Kop en schotels in vele modellen en kleuren

Vt Limonade glazen in 18 verschillende decoraties

a f0,45 per stuk.

i( Hand geschilderde kleedjes.

jc Exclusieve byouterieën.

Donanda heeft, wat U graag geeft!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT

Alleen het beste
is goed genoeg!

Daarom voor vlees en vleeswaren naar

Slagerij Burger
Ziet onze prijzen!

VARKENSVLEES:
DOORR. LAPPEN ƒ1,38 500 gr.

SPEKLAPPEN :. ƒ0,95 500 gr.

MAGERE LAPPEN ƒ2,25 500 gr.

CARBONADE v.a ƒ1,85 500 gr.

RUNDVLEES:
DOORR. LAPPEN ƒ1,68 500 gr.

MAGERE LAPPEN ƒ1,98 500 gr.

RIBLAPPEN ƒ1,98 500 gr.

ROSBIEF
LENDE
ENTRECÓTE
STAARTSTUK

f2,35
500 gr.

--WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Haagse Leverworst

A.s. Woensdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Leverworst

(69ct

f 1,25
f 0,45

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 - Zandvoort - Tal. 2904 - 3643

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zaterdag en Zondag:
V.V.B. 3-T.Z.B. 1 2-2
T.Z.B. 2-D.S.B. 2 0-4
T.Z.B. jun.-T.Y.B.B. c 12-3
T.Y.B.B. adsp. b-T.Z.B, a 2-3*)

H.B.C. C-T.Z.B. b 6-2
*; T.Z.B. adsp. a behaalde het

kampioenschap van afd. 3c.

Programma voor Zondag a.s.:

D.S.B. 1-T.Z.B. 1 2u.
T.Z.B. 2-Halfweg 3 12 u.

Levensavond
Zo zal dan de uitvoering van de

komedie „Levensavond", welke ten
bate van het „Biggenfonds", inge-
steld door Zandvoorts Nieuwsblad
om onze dorpsgenoten, welke door
ziekte onder hun varkens ern-
stig in de uitoefening van hun be-
drijf werden gedupeerd, enigszins
tegemoet te komen, op Dinsdag 10

Mei, des avonds om 8.15 uur in ge-
bouw Zomerlust plaats hebben.
Spontaan hebben zich voor deze
uitvoering een aantal Zandvoortse
amateur-toneelspeelsters en -spe-
lers beschikbaar gesteld, om U zo
mogelijk opnieuw te laten, genieten
van dit zo diep menselijk aange-
voelde toneelstuk, een familie-
geschiedenis van ontroerende een-
voud.
De geschiedenis van „Levens-

avond" zou het verhaal van elke
familie kunnen zijn. Het werd voor
het eerst opgevoerd op 16 Sept.
1933 ter gelegenheid van het 60-
jarig jublieum van Mevr. Esther
de Boer-van Rijk, die toen de rol
van de oma, Mevrouw Van Veen
daarin heeft gespeeld. Deze rol zal
thans worden gespeeld door een
amateur-toneel-veterane Mevrouw
Mien Elzinga-de Vries, aan wie
deze opgave — met een méér dan
30-jarige toneelervaring, rustig kan
worden toevertrouwd.
Haar kinderen Annie en Karel

worden gespeeld resp. door Mevr.
Jo Bisenberger-Kromhout en de
heer C. Kuyper; haar schoonzoon
Herman door de heer L. Sok, Toetie
vrouw van Karel, door Alie Bol-
Koper, Hilda Dupont door Wil El-
zinga, Liesje door Trijntje Koper en
een chauffeur door de regisseur, de
heer W. Plantenga.

Het stuk wordt geacht zich af te
spelen in een kleine stad in de
tegenwoordige tijd. Men zal er
echter goed aan doen, zich hierbij
te realiseren dat het 20 jaar ge-
leden geschreven werd.
Na afloop zal nog een gezellig

dansje worden gemaakt met mede-
werking van het dansorkest „De
Notenkrakers" in geheel nieuwe sa-
menstelling o.l.v. Jan Kemp, ter-
wijl de entreeprijs zo laag mogelijk
werd gesteld, n.1. op één gulden
(zonder verder bijkomende kosten).

Wij kunnen U zéér aanraden, deze
avond te komen bijwonen, waar-
voor wij U verder verwijzen naar
de in dit nummer voorkomende
advertentie. Wij garanderen U
enkele bijzonder prettige uurtjes.
Tenslotte raden wij U aan, tijdig

plaatsbewijzen te kopen, want de
belangstelling voor deze avond
blijkt zéér groot te zijn.

Filmavond
De Hervormde jeugdvereniging

„De vliegende schotel" organiseert
een filmavond op Vrijdag 6 Mei in
café-restaurant „De Rotonde". Als
hoofdfilm zal -worden vertoond:
„The Ghost goes West"; voorts
enkele Charly Chaplin-films, een
documentaire en een tekenfilm.

Zomerconcerten
Door samenwerking van de stich-

ting culturele kring „'t Helm" en de
stichting „Touring Zandvoort" zul-
len in het a.s. zomerseizoen in onze
gemeente enkele concerten worden
gegeven door internationaal bekende
kunstenaars. Op 7 Juli zal optreden
de pianist Theo Bruins en op 28 Juli
het duo Marinus Flipse, piano en
Herman Krebbers, viool.

Toneelver. «Phoenix»
De toneelvereniging „Phoenix"

zal als laatste stuk van dit seizoen
op 7 Mei a.s. in gebouw Zomerlust
een opvoering brengen van het
blijspel „George en Margaret" door
Gerald Savory. Na afloop zal een
bal plaats hebben.

Vaste bloeiende buitenplanten
en ALLE BLOEMZADEN

vindt UI in grote sortering bij

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Enorme sortering kamerplanten.

Elke dag verse bloemen!
OOK UW ADRES VOOR MOEDERDAG!

Zondag 8 Miei:

Moederdag
Verrast haar met een tennisracket, tennis-

schoenen, tennissokken, tennisshort, tennis-
jumper, Jersey damesvest, Jersey damesjumper,
Jersey deux pièces, geruite pantalon, Libelle
Nylonkousen, geruite weekendtassen, bood-
schappentassen, badtassen.

Herenoverhemden, weekendshirte, geruite
overhemden, stropdassen, sokken, anklets,
sportkousen, sporttruien, Suedeline en Rainflex
windjacks en hazewind.

Jongensoverhemden, geruite overhemden,
sporttruien, windjacks, fixpool broeken, anklets,
sportkousen, Quick sandalen, plastic sandalen,
Noorse trekkers.

Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

Haltestr.SO, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

1

Nu wordt hef
ook Uw tijd!

Als het zonnetje gaat schijnen, denkt

iedereen aan een nieuwe garderobe!

Als U er prijs op stelt goed gekleed te

gaan, modieus en flattant, komt U dan
eens snuffelen in onze collectie japon-

nen. Tientallen nieuwe modellen van
meisjesjurkjes tot extra grote maten.

Alles stuk voor stuk juweeltjes

in alle prijsklassen!

„DELANA" Kinderbroekjes, meisjes en jongens
Vesten, Pullovers, Heren Sweaters.

„TWEKA" Polo hemden voor Dames, Heren en
kinderen in alle kleuren en modellen.

„TWEKA" Badpakken, Heren Zwembroeken en
Jongens Zwembroekjes.

„STURKA" Dames en Kinder Shorts, lange
Dames pantalons en s

/t broeken, Jackets
enz.

„HEINZELMANN's" Zonne pakjes en Strand- fij

complets.

Een prachtige collectie
Heren Overhemden, Dassen, Anklets.

EEN ENORME SORTERING in Dameskousen,
Baddoeken, Shawls, Zakdoekjes enz.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 Telef. 2087

Alleen gegarandeerde kwaliteiten

van de beroemdste merken ter wereld!
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NET MEISJE GEVRAAGD
voor huishoudelijk werk.
Prettige werkkring,
v.d. Schelde, Haltestraat 7

TE KOOP: Kinderwagen
en box. - Diaconiehuis-
dwarsstraat 5.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GEVRAAGD: Net MEISJE
voor halve of hele dagen.
Mevr. Schuilenburg, Grote
Krocht 5.

TE KOOP GEVRAAGD

:

KINDERFIETSJE. Aanb.
na 20 uur: Fr. Zwaanstr.
30, telef. 3440.

TE KOOP : Kinderstoel,
baby-kleertjes en autoped.
Brederodestraat 156.

JONG HONDJE gratis af

te halen, mits goed tehuis.

Rühl, Kennemerweg 76,

Golfclub.

TE KOOP: Pick-up ƒ60—,
Communiejurk, leeft. 7 jr.

Zuiderstraat 10.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

WEGGELOPEN : Grijze
Cyperse POES. Gaarne
bericht. A. H. v. Leeuwen,
Brederodestr. 166. Tel.3377

GEVRAAGD: Aankomend
ELECTRICIEN of leerling.

H. Schuilenburg - Grote
Krocht 5.

Gerout. CASSEROLIER-
BORDENWASSER b. z. a.

voor het a.s. seizoen. Br.
no. 47-15 bureau v.d. blad.

Uitslag verloting
Zandvoortmeeuwen
3616, 3735, 2851, 3386, 1262,

3809, 1559, 2872, 3038, 2599,

3196, 2745, 3164, 3904, 3285,

151, 231, 3161, 1740, 2301.

TE KOOP: 2 crapeauds en
4 stoelen, vloerkleed, dres-
soir, ronde tafel met 4 club-
jes. Kostverlorenstraat 58.

TE KOOP: z.g.a.n. driedel.

2-prs. MATRAS m.kussens
ƒ35,— Dr. Gerkestr. 52zw.
na 12 uur.

GEVRAAGD: Net WIN-
KELMEISJE. H. Schuilen-
burg, Grote Krocht 5.

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.
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3 luidsprekers in 3D
uitvoering - 7 buizen -

15 kringen - F.M. -

midden- en lange golf
• magisch oog - onaf-

hankelijke instelling

van hoge en lage

tonen - luxueuze no-
tenhouten kast - is de
Grondig 2030 W3D
en kost slechts/365.-

'

U hebt daarvoor een origineel GRUNDIG toestel, waarin de aller-

nieuwste vindingen der radio-techniek zijn toegepast. Een technisch

wonder, een adembenemend staal van prerisietcenniek. Maar om het

ten volle te kunnen waarderen moet u luisteren, - goed, critisch, scherp

luisteren! Zó hebt u nog nimmer een radio horen spelen! Zulk een

nobele, volle klank, - zulk een volkomen diaphanc helderheid, - zulk

een echte, levende werkelijkheid vindt u enkel en alleen maar bij

een GRUNDIG I

En... de royale GRUNDIG-garantie staat te allen tijde volledig en

met uitgebreide service achter u! Ga vandaag nog luisteren bij een

Grundig-dealer

!

GRUQDIG) de aristocraat onder de rndiotoetteUm

Uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende Grundig-dcalcn

Officieel Dealer: Techn. Bureau Feenstra, Haltestr. 57, Tel. 2065

GEVESTIGD:
Erkende

Bonds-Autorijschool
„Zandvoort"

Tarief f 6,— per vol lesuur. .

Vt Gediplomeerde instructeur en instructrice.

•fc Snelle en. grondige opleiding met Opel Rekord.

fc Aanmeldingen vóór 1 Mei a.s.

f5,— per vol lesuur voor alle lessen.

jr Gratis halen en brengen.

J. S. Folkers
Thorbeckestraat 17 - Telefoon 3283

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STRAAT 43
TEL. 3199

Woningruil
Aangeb. te Aerdenhout: Zeer mooi beneden-
huis, rondom fraai uitzicht. Gevraagd te Zand-
voort: vrij huisje of vrij bovenhuis in goede
staat. Br. no. 47-13 bureau van dit blad.

De vliegende schotel
geeft op 6 MEI a.s. in de benedenzaal van
café-restaurant „DE ROTONDE" een

FILM-AVOND
Hoofdfilm: „Spook te koop". Verder uit-

gebreid vóórprogramma met o.a. Charly
Chaplin. ENTREE 50 CENT.

Kaarten bij de bestuursleden en 6 Mei a.d. zaal.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telaf. 2793

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Zaterdag 30 April t.m. Maandag 2 Mei 8 u.

De beroemde operette van Johan Strauss

Der Zigeunerbaron
Op buitengewone wijze verfilmd, enorme
zigeunerfeesten, sensationele smokkelaars-
scènes, prachtige buitenopnamen, ver-
vaardigd in Joego-Slavië, het 'geheel in
prachtige kleuren. Toegang alle leeft.

Donderdag 5 Mei 8 uur en

Zondagmiddag 1 Mei 2.30 uur

BUD ABBOTT en LOU COSTELLO in:

A. & C als waaghalzen
Zij kopen een filmstudio, moeten ge-
vaarlijke stunts uithalen en komen
terecht tussen de eertijds zo befaamde
„Keystone Kops", de kluchtige agenten
van Mark Sennett! 't Is gek gedoe, maar

kostelijk! Toegang alle leeftijden.

Dinsdag 3 Mei gereserveerd voor de P.v.d.A.

Woensdagavond 4 Mei GESLOTEN i.v.m. de
Dodenherdenking.

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Onze weekend-reciame:
500 gr. Lende-
Entrecöte f 2,35

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1,65
500 gr. Eigen gesmolten RUNDVET 70 et.

500 gr. KALFSFRICANDEAU ƒ2,—
KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1,—
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN . . ƒ1,85
500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,80

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

VOOR DE BOTERHAM: 100 gr. gebr.Rosbeaf of

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Hamworst . . 75 et.

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.

250 gr. Heerlijke Saks. Leverw. 60 et.

150 gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 et.

150 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

150gr.Pork 50 et.

150 gr. Leverkaas 60 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Foto-Kino Hamburg
Grote Krocht 19 Telefoon-2510

Speciaalzaak

in Foto- en
Filmartikelen

Alle merken fototoestellen v.a. ƒ14,50 in voorraad

Boxen 3%> verlaagd. Pracht collectie ALBUMS.
Fctolijsten - kleurenfilms - geelfilters, enz.

REPORTAGE'S aan huis of in onze studio.

Portretwerk, schetsen, enz. - Laat bijtijds Uw
pasfoto's maken. - Een verjaardag of een partij?

EEN FOTO HOORT ER BIJ

!

Een
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Voorjaars-
schoenen!

Vooraanstaande Nederlandse fabrikaten!

Import uit Italië vanaf 7,95
Import uit Zweden vanaf 1 3,50

BR0SS0IS
GROTE KROCHT

Maak gebruik van ons

Röntgen-apparaat „SCHVCOSKOP"

Julianaschool
(Schcol met de Bijbel) BREDERODESTRAAT 15

Aangifte van leerlingen
voor de nieuwe cursus kan elke dag na schooltijd bij het Hoofd

der School plaats vinden of aan zijn privé-adres:

OOSTERPARKSTRAAT 64 - TELEFOON 3080.

Christelijke Kleuterschool
„Prinses Marijke"
BREDERODESTRAAT 31

Voor de in September aan te vangen nieuwe cursus zijn

nog enige plaatsen open.
Aangifte bij het Hoofd der School, na elke schooltijd.

Privé-adres: KOSTVERLORENSTRAAT 50.

Kleine klasjes Prettige sfeer.

Voor de a.s.

VEILING
kunnen nog nette goederen worden
ingebracht.

Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF.' 2164

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AD/^I Prinsesseweg 15BVL Telaf. 2066

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL'. 2523

Alles wordt thuisbezorg'd!

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

PARTIJ VAN DE ARBEID
ZANDVOORTSE BESTUURDERSBOND

Feestelijke
Mei-bijeenkomst

op DINSDAG 3 MEI 1955 in gebouw
„MONOPOLE", Stationsplein.

Spreker: de Heer D. ROEMERS, lid

der Tweede Kamer. Secretaris N.V.V.

„De Stem des Volks" brengt o.m. ten gehore:
„M1RJAMS SIEGESGESANG" van Schubert.
Soliste: Mevrouw T. Dees-Kion.

Het politiek lekencabaret „De Peper-
bus" brengt: „Kamers te huur";
„Hotel in Straatsburg".

ENTREE 40 CENT (bel. inb.) Aanvang 8 UUR.

Des middags 2 uur Kinder Meifeest.

^M PARTIJ-

tf&
W\e<

PRIMA GORDIJNSTOF
IN FRISSE STREPEN,
INDANTHREN GEVERFD,
KLEURECHT, 90 cm. BREED

Ook zeer geschikt voor SERRE- en

TUINSTOELKUSSENS en TAFEL-
KLEEDJES

1

.98

PER METER

J.Th. KORT
ZANDVOORT
HAARLEM

IJMUIDEN
HEEMSTEDE

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz. .,

RIJWIELEN: Fongers, Rudge, Locomotief.
STOFZUIGERS: Excelsior, Ruton,

Hoover Holland Electro.
WASMACHINES: Bico, Clean, Hoover.
RADIO's: . Philips en Blaupunkt.
VERLICHTINGSARTTKELEN enz.

Ook betalings, spreiding.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Hoiiogerie
JAC. TROOST

BREDERODESTRAAT 11
TELEFOON 2774

Verkoop van HORLOGES,.
KLOKKEN, WEKKERS enz.

Het adres voor spoedreparaties. Eigen atelier.

Drogisterij-parfumerie BLOM
Winkelgalerij tegenover Hotel Bouwes

Voor Moederdag
, een ruime .keuze

aardige geschenken

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ook uw publiciteitsorgaan!

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Langs de Vloedlijn

Rechtvaardigheid zonder
barmhartigheid is niet slechts
hard, maar ook dor als een
rots!

Prof. W. Pompe.

Kruisen en torens

daar die

HET WAS een wonder-
lijke dag, die dag van
de 5de Mei 1945. Die
morgen al héél vroeg
zaten. Arend Bos en
ik bij stralend weer
op het terras van
de grote bunker aan de
Strandweg (één der
eersten die werd ge-
sloopt) en we aten gort
met rozijnen uit een
ketel, die de Duitsers
bij hun overhaast ver-
trek hadden achter-
gelaten. Gort met rozij-

nen en echte bruine
suiker, het werd, na het
weinige dat we de
laatste maanden had-
den te eten gekregen,
een feestmaal! Het was
een wonderlijke wereld
morgen van de 5de Mei 1945 in een
stralende zon op het terras van een
bunker. Er was doodse stilte om
ons heen en we dwaalden door het
netwerk van gangen en bunkers, dat
de bezetters daar hadden aangelegd
en waar ik nog niet zo lang geleden
een gehele dag had opgesloten ge-
zeten en tot vervelens toe werd
ondervraagd, omdat ik een- zware
biels van het strand had gehaald en
mee naar huis had gesleept.

We waren bevrijd en de betekenis
daarvan drong nog maar nauwelijks
tot ons door. Vijf jaar van spanning
en avontuur lagen achter ons. Vijf
jaar van clandestien werk op aller-

lei gebied. Het laatste nummer van
Zandvoorts illegale blad „De kleine
Patriot' was de vorige dag voor het
laatst gedrukt en verspreid, zonder
dat daarbij nog gevaar dreigde en
we moesten plannen beramen voor
de toekomst.

Hef was allemaal~zo~~vreemd na-
die achter ons liggende jaren in dat
kleine Zandvoort, dat één grote
familie werd. Had niet een dag
tevoren het hoofd van de U.L.O.-
school, de heer A. J. van der Waals,
de eerste Canadees, die Zandvoort
kwam binnenrijden bij het tram-
station onder een enthousiaste toe-
loop van het publiek toegesproken
in het Engels, zo maar in het open-
baar in het Engels en hem, temid-
den van de opdringende menigte
het Raadhuis binnengeleid? De ont-
hutste jongen wist niet, wat hem
overkwam, hij was maar een motor-
ordonnans en kwam berichten, dat
het nog wel enkele ddgen zou duren
voor de Canadese troepen in Zand-
voort zouden arriveren. Maar hij

werd ontvangen, alsof hij de Koning
van Engeland in hoogst eigen per-
soon was!
Och, het was allemaal zo vreemd

die eerste dagen. Vlaggen werden
uitgestoken en weer ingehaald, we
wisten eigenlijk nog niet goed, wat
we ermee aan moesten met die
bevrijding, die nu toch werkelijk
een feit was en er was een tikkeltje

weemoed in ons, óók in ons beiden
daar op die zonnige bevrijdings-
morgen op dat bunkerterras, wee-
moed, omdat we beiden voelden,
dat een periode in ons leven was
afgesloten, die achteraf bezien,

zeker niet de slechtste was, ondanks

Een eenvoudig houten kruis temidden van
geurende dennen herinnert ons óók nu nog
aan hen, die hun leven lieten in een periode

van nameloos leed.

ontbering, gevaar en ellende.

Zandvoort betaalde een zware tol

aan die bevrijding. Een gehavend en
vernield doTp bleef achter van het-
geen eertijds een welvarende bad-
plaats was. Neen, we wisten er echt
geen raad mee, die bevrijdings-
morgen met die bevrijding, die zo
plotseling gekomen was. Wat zou
er worden van ons dorp, zou uit die
chaos van vernieling nog iets goeds
kunnen voortkomen? Hoeveel leed
was er niet ontstaan in vele, vele
gezinnen? Oók in Zandvoort? Hoe-
veel kruisen zouden er niet ver-
rijzen óók voor inwoners van onze
gemeente, die nimmermeer zouden
terugkeren ? Herinnert het een-
voudig houten kruis in ons Vijver-
park — aanvankelijk te hunner
nagedachtenis opgericht — en later
aangevuld met ons Monument, nog
niet steeds aan hen die in deze
periode vielen?
En hoe is het nu met

ons?-"<-Weten?f~ ,we-'~ nu-;-

eigenlijk wel 'goed raad
.met onze Bevrijding?
Tien jaar zijn voorbij-
gegaan en heeft deze
bevrijding ons iets ge-
leerd? , Zandvoort, zo
eensgezind in de bezet-
tingstijd, is weer uit-
eengevallenin verdeeld-
heid op alle gebied. De'
eenheid is opnieuw vér
te zoeken. We weten er
geen raad mee, óók nu
nog niet met dit hoog-
ste goed, het „vrij zijn!"

Ontzaggelijk zijn de
vernielingen, die vijf
jaar bezetting in ons
land hebben aangericht. Trotse ge-
bouwen, hoge torens, die de glorie
vormden van dorpen en steden,
werden door het oorlogsgeweld ver-
nield. Oók Zandvoort ontkwam niet
aan het vandalisme. Herinnert ge V
nog hoe op Vrijdag 17 Sept. 1943
des middags om twee uur Zand-
voorts glorie, de oude watertoren,
door een precies uitgerekende ex-
plosie werd neergeveld? We hebben
gehuild, toen we de kolos, die
jarenlang het beeld van Zandvoort
had beheerst, zagen vallen, als door
een reuzenhand opgetild en omver-
geworpen. We hebben gebeefd van
machteloze woede, toen óók dit
sieraad in ons dorp als een niets-

betekenend iets werd uit elkaar ge-
hakt. Nóóit zullen we het zinneloze
van deze handeling vergeten. En op
dat moment hebben we elkaar aan-
gezien en we zeiden het niet, maar
dachten het wel: „Dit is het einde
van ons dorp, waaraan we zozeer
gehecht zijn".

Maar het was niet zo, want een
nieuwe toren werd na de bevrijding
gebouwd, een toren, waarin we op-
nieuw het symbool van onze een-
heid en de herinnering aan onze
bevrijding zien. Een toren, hoger
dan de toren die viel, een toren,
manifesterend de moed en de kracht
waartoe óók een klein dorp in staat
is. Want rondom onze nieuwe water-
toren culmineert ons nieuwe Zand-
voort, verrijzend uit een absolute
chaos. En ondanks verdeeldheid
verrijst een nieuw Zandvoort uit
puin en landmijn en prikkeldraad.

We hadden dat nóóit gedacht, wij
beiden niet, daar op die zonnige
bevrijdingsmorgen op het bunker-
terras en geen van ons allen, die
deze jaren van afbraak in ons dorp
medemaakten. Wilskracht, durf en
doorzetting bouwden Zandvoort op,
tot wat het nu weer is en dank-
baarheid vervult ons jegens allen,

die daaraan hun krachten gaven en
aan dit wederopbouwwerk nu nog
steeds geven.

Wat doen wij met onze bevrijding?
Weten wij er raad mee? De kruisen
herinneren ons aan de verganke-
lijkheid, aan hetgeen verloren ging,
zij mogen en moeten >— als het
werkelijk goed is — ons een sym-
bool zijn van de eenheid die in deze
gruwelijke jaren ons staande hield
en moed gaf. De herbouwde torens,

fï-Ti** ;-*!-.
.

Een nieuwe toren verrijst
uit een chaos van vernieling.

die trots en majestueus hun spits
omhoogheffen in de blauwe luchten,
óók in Zandvoort, tonen ons, wat
een volk vermag, dat stoer en on-
gebroken het werk van herstel en
wederopbouw aanvat.
Kruisen en toren, we zagen die in

onze geest daar op die zonnige Mei-
morgen van de eerste bevrijdings-
dag en we zien ze nóg als de grote
tegenstellingen tussen dood en
leven, als de overwinning van het
leven op de dood, waaraan de mens
met Gods hulp zijn krachten mag
geven.

Mogen kruisen en torens voor ons
leven op de tiende bevrijdingsdag
die wij thans gaan vieren. K.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken .bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, telefoon 2813.

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Morrege iensgezind,

Overmorrege weer kifte!

Succesvolle opvoering van
„Gravin Maritza"

Opnieuw heeft de Zandvoortse
operettevereniging met alleszins te
loven opvoeringen van de operette
„Gravin Maritza" van Emmerich
Kalmann, welke vorige week in
theater Monopole plaats hadden,
dit gebeuren in het Zandvoortse
winter-amusementsleven tot een
evenement van de eerste orde ge-
maakt. En hoewel „Gravin Maritza"
niet die hoogte bereikte, welke
eerder met „Een walsdroom" en „De
Zigeunerbaron" werd behaald, kan
men óók over dit laatste resultaat
méér dan tevreden zijn.

De 'gebroeders Kick en Henk
Steenkist komt ongetwijfeld de eer
toe, resp. als algeheel leider en
regisseur, dat ook deze fraaie op-
voering een zó hoog peil bereikte
en niet minder óók aan Annie We-
ber, die de zang van koren en solis-

ten enkele maanden lang met on-
verflauwde ijver instudeerde en ook
deze uitvoeringsavonden een be-
langrijk en succesvol aandeel had
in de begeleiding. Naast haar dient'
direct te worden genoemd de heer
Wim Sluijs, die eveneens maanden
lang werkte aan de vervaardiging
van de decors en deze op uiterst
kunstzinnige wijze uitvoerde, waar-
door een groot deel van het wel-
slagen, reeds bij voorbaat verzekerd
was. Oók de belichting, door Wim

Dietz aangebracht, was bijzonder
suggestief. Wanneer men bedenkt,
dat al deze voorbereidingen uit-

sluitend in vrije tijd door amateurs
getroffen werden, dan verdient
alleen al hierom een dergelijke uit-

voering de grootste bewondering.

Het koorwerk was deze avond
bijzonder fraai. Prachtig afgestemd
op het uiterst muzikaal begeleidend
orkest van verschillende beroeps-
musici, dat echter ook nu weer
hinder ondervond van de lang-
gerekte en zéér opeengedrongen
opstelling. Een orkestbak is wel-
haast onmisbaar!
Na een aanvankelijk wat aarze-

lend begin kwamen koor en solisten
er aan het einde van het eerste
bedrijf volledig „in", was alle plan-
kenkoorts overwonnen en werd de
wat rommelige eerste indruk vol-
komen weggenomen door het stra-
lende slot van het eerste bedrijf,
terwijl men in de loop van het
tweede een prachtige climax be-
reikte.

Wat de solisten betreft was het
ook nu weer Chris Overweg, die als

graaf Tassilc- torenhoog boven de
anderen uitstak zowel in zang als

acteren en opnieuw het publiek tot

ware ovaties wist te brengen door
zijn briljant spel en zijn prachtige
tenor, de op amateurgebied wel-

haast volmaakte operette-artist, die
het gehele stuk droeg. Er schuilt

voor de vereniging een gevaar in

een dergelijke volmaaktheid, n.1.

dat dit angstig bezit van slechts één
kracht van een dergelijk formaat
heb bestuur ertoe zal moeten bren-
gen, om te zien naar een aanvulling
van dergelijke figuren, zonder welke
een succesvolle opvoering van
welke operette dan ook, ondenk-
baar is.

Want geen der andere solisten

kon hem evenaren. Rie Sluijs, die

de hoofdrol van Gravin Maritza
vertolkte, deed dit op goede wijze.

Zij beschikb over een fraaie, wel-
Jaidende sopraan, doch zij is véél
meer de zangeres voor de concert-
zaal dan voor operette-zang, waar-
voor haar geluid te zwak is.

;'Een kranige rol speelde Henk Bol
als vorst Populescu, kostelijk hu-
moristisch van uitbeelding en
prachtig doorleefd. Niet minder was
dit het geval met Kick Steenkist
als baron Zsupan, die in spel en
zang zéér goede dingen deed.

Wil Elzinga als Lisa deed zich
kennen als een zéér bruikbare
kracht. Haar toneel-routine kwam
haar thans goed van pas en met
nog wat meer stemoefening zal zij

ongetwijfeld óók in de operette een
belangrijke plaats gaan innemen.

Een sympathieke bediende Tchekko
bracht Wim van der Moolen, rustig
en beheerst, een optreden, dat
voortdurend boeide. Ook de bijrol-

len waren in goede handen, n.1.

Lien Wind als vorstin Gudenstein,
Jan Hekkers als Karl Liedenberg,
een opvallend komische creatie van
kamerdienaar Penizek door Piet
Bol; tenslotte een in zang en voor-
dracht prachtig uitgebeelde zigeu-
nerin Manja door Bep Swagerman
en een voortreffelijke zigeuner
Berko door Jan Hoogervorst.

Het heeft ons verbaasd dat men
onder de solisten in het programma
niet vermeldde,, het optreden van
'dé^Vviolistp-Fokke- Beekman. -

rWat
deze op het toneel presteerde als

viool-solist in de grandioze weer-
gave der zigeuner-jnelodieën was
een ware openbaring. Briljant en
technisch volmaakt viool-spel,

waaraan hij een verbluffend goed
acteren paarde. Zijn optreden be-
tekende telkens opnieuw een hoogte-
punt in de opvoering.

Rest ons nog te vermelden dat de
vele fraaie balletten, ingestudeerd
door To Venema véél bijdroegen tot
het welslagen van deze opvoering
en dat costuums en kapwerk door
Joh. Gerritsen en Zoon tot in de
perfectie waren verzorgd.

Zo werd opnieuw ingespannen
arbeid en voorbereiding met succes
bekroond en kan de Z.O.V. met
grote voldoening op deze welge-
slaagde opvoeringen van een moei-
lijke operette terugzien. K.

Goed zol
Ons artikeltje van de vorige week

over het optreden van de Zand-
voortse jeugd in de omgeving van
de Hogeweg tegenover de buiten-
landse schooljeugd die in Zandvoort
logeert, heeft véél weerklank on-
dervonden. Van verschilende zijden
bereikten ons hierover adhaesie-
betuigin'gen. Wij willen nu echter
gaarne even met nadruk verklaren,
dat dit schrijven in geen geval be-
doeld was om onze politie in dit
opzicht van nalatigheid te betichten.
Integendeel, wij weten, dat hierop
reeds zoveel mogelijk werd toege-
zien, maar men kan moeilijk van
ons korps verwachten, dat hier de
gehele dag „gepost" wordt. Juist van
de ogenblikken, dat er geen toezicht
is, maakt men gebruik, om de
beest uit te hangen. Intussen ver-
namen wij van omwonenden, dat
men zéér dankbaar is, dat de laat-
ste weken het politie-toezicht hier
aanzienlijk is verscherpt en dat
mede daardoor een belangrijke ver-
betering is ingetreden. Wij verheu-
gen ons daarin met degenen, die
hiermede zéér gebaat zijn. Uiter-
aard was het de bedoeling van ons
artikel, op dit euvel nog even de
aandacht te vestigen en de politie
desnoods te verleiden tot maatrege-
len, die het onze jeugd wel zal doen
afschrikken om nog langer deze
spelletjes te spelen. En tenslotte
hebben wij hierover met geen dei-

omwonenden enig contact gehad.
Wij schreven uitsluitend naar aan-
leiding van eigen waarnemingen.

Nieuw raadslid

Als nieuw lid van de Zandvoortse
gemeenteraad, door het bedanken
als raadslid door Mr. H.M. Por-
renga, komt als zesde op de kiezers-
lijst en dus als diens opvolger voor
de heer Corn. Paap, wonende Ko-
ninginneweg 37, geboren in 1901,
van beroep schilder. Naar wij van
de fractie-leiders der P. v.d. A. in

Zandvoort vernamen, kan wel wor-
den aangenomen, dat de heer Paap
Mr. Porrenga als raadslid zal op-
volgen.

Maar die vijf jaren nóóit meer!
(Slot).

Kerkelijk leven in oorlogstijd

door Ds. J. v.d. Mije.

Nu, na de terugblik op „Dorp in
'oorlogstijd", enkele weken geleden,
Uw aandacht wordt gevraagd voor
een, uiteraard vluchtige, terugblik
op het wel en wee, het reilen en
zeilen van het kerkelijk leven, het
godsdienstig leven in Zandvoort
gedurende de oorlog, moet aller-
eerst gewezen worden op het feit
dat dit godsdienstig leven in ons
dorp vóór de oorlog al zeer gescha-
keerd was.
Wij kenden hier immers, naast de

Ned. Hervormde, de Rooms-Katho-
lieke en de Gereformeerde kerken,
óók een afdeling van de Ned. Pro-
testanten Bond, de Gereformeerde
Kerk in Hersteld Verband (kerk-
gebouw Brederodestraat), èn een
afdeling van de Christen-Gemeen-
schapsbond, terwijl onze Joodse
dorpsgenoten een plaats van samen-
komst vonden in de synagoge aan
de Dr. Mezgerstraat.
Het heeft dus zeker alleen al

daarom zin, zonder dat daarbij op
allerlei details wordt ingegaan, over
de lotgevallen dezer kerken en
gemeenschappen iets te zeggen. De
strijd der kerken immers, tegen de
anti-Christelijke, anti-godsdienstige
geest van het Hitlerisme, heeft ook
het Zandvoortse leven niet onbe-
roerd gelaten. Anderzijds echter,
en dit is de positieve factor waarop
onze. aandacht worde gericht:
„Palma sub pondere crescit", de
palm groeit onder de druk. Want
ook dwars door de tormenten van
oorlog, bezetting, discriminatie en
evacuatie heen, hield het gods-
dienstig leven stand.

Het is wel bijna vanzelfsprekend
dat de algemene onzekerheid^ ten
"aanziën'"vanr dé

"

'nabije" toekomst,
welke vlak na de capitulatie op
14 Mei 1940, ons volksleven be-
heerste, zich ook deed gelden op
kerkelijk terrein. De vraag rees,
wat er zou gaan gebeuren, niet
alleen met zovele verworvenheden
van ons democratisch staats-bestel,
maar ook en vooral met de in ons
Nederlandse volksleven verankerd
liggende godsdienstvrijheid. De be-
richten, welke ons in de loop der
jaren vóór 1940 van over onze oost-
grenzen hadden bereikt, waren er
niet bepaald toe geëigend ons in dit
opzicht optimistisch te stemmen
omtrent de houding van het nazisme
ten aanzien van deze godsdienst-
vrijheid, of zelfs van de godsdienst
in het algemeen. Dat kón ook niet.

Het nationaal socialisme in zijn

uiterste consequenties, kön geen
godsdienst naast zich dulden. Het
was immers, althans het wilde zijn,

een religie in zichzelf. Sterker: een
fanatisme, waarvan de beleving
reminiscenties opriep aan een
heidense cultus. En al moest dit
nationaal-socialisme nog het voort-
bestaan van kerk en godsdienst
naast zich toestaan, al sprak het
ook zelf soms nog van „God" en
„Voorzienigheid", het deed dit om
redenen van zuivere opportuniteit.
In wezen immers, wilde het niet
anders dan de „Gemeenschap der
Kerk" en het „Koninkrijk Gods"
vervangen door „Blut und Boden".
En het „Onze Vader, Die in de
hemelen zijt " was door de S.S.

allang getransformeerd in „Adolf
Hitler, die onze grote Leider zijt,

Uw Derde Rijk kome "

Deze geestesgesteldheid nu was
door velen in Nederland, reeds lang
vóór de inval in Mei 1940, scherp
onderkend en in bijna alle kerken
werd hiertegen stelling genomen.
Het is dan ook niet te verwonderen
dat, wat dit betreft, ook hier in

Zandvoort in Mei 1940 de toekomst
met zorg werd tegemoet gezien.

Aanvankelijk scheen het alsof

alles erg meeviel. De ..bedienaren
van de godsdienst'.', tot de rabbi toe,

werden ongemoeid gelaten, de
godsdienstoefeningen vonden on-
gehinderd plaats, catechisaties,

congregaties, onderwijs en ver-
enigingsleven verliepen, na de korte
onderbreking tijdens de oorlogs-
dagen, weer „normaal".
De rust duurde echter kort. Het

eerste symptoom van een veran-
derde geestesgesteldheid kon in ons
dorp worden geconstateerd in de
nacht van 13 op 14 Augustus 1940,

toen „door onopgehelderde oorzaak"
de synagoge aan de Dr. Mezger-
straat werd opgeblazen. De eerste
daad tegen de gehate Joden was
verricht.

Echter, ook onze R. Katholieke
dorpsgenoten kregen weldra het
bewijs dat het nationaal-socialisme
hen onverholen antipathiek was,
toen, in de nacht (alweer in de
nacht, het verhaal wordt eentonig)
van 11 op 12 September 1940, de
handen van het Christus'beeld in
de tuin van Huize „Sterre der Zee"

werden afgeslagen. Het feit dat
deze dingen bij nacht gebeurden
vergemakkelijkte overigens wél het
antwoord op de vraag, wie tot zo-
iets in staat mocht- worden geacht,
t' Was immers maar een zeer be-
perkte categorie, die zich tijdens de
„Sperr"-uren op straat mocht be-
vinden.

Genoeg echter hierover. Nog-
maals: het ligt niet in de bedoeling
hier in extenso melding te maken
van fata en data. Wij signaleren
slechts hier en daar een enkel
symptoom, 'n Symptoom van de
strijd der geesten, welke ook in
onze plaats is gestreden, óók op
kerkelijk terrein. Het is goed,
daarbij in het oog te houden dat wij
deze strijd ook niet anders dan
symptomatisch kunnen kenschetsen.
Immers, tot een openlijke, volledige
kerkvervolging is het niet gekomen.

Enerzijds: omdat het nazisme deze
openlijke strijd met de Kerk niet
aandurfde in tijd van oorlog Ander-
zijds (en ook dit zij hier erkend):
omdat lang niet alle volgelingen
van het nationaal-socialisme zich
pertinent tegen kerk en godsdienst
verklaarden. Toen, om een enkel
voorbeeld te noemen, tijdens de
evacuatie, in de Hervormde en
Gereformeerde kerken van tijd tot
tijd predikanten „van elders" moes-
ten voorgaan, werd hen een z.g.

„Ausweis", om de gemeente Zand-
voort te mogen betreden, nooit
geweigerd. Ook een tweetal Zusters-
onderwijzeressen van Huize „Sterre
der Zee", geëvacueerd naar Aer-
denhout, ontving de gelegenheid
hier in Zandvoort het onderwijs
voort te zetten. Veel hing hierbij
af van de persoonlijke instelling
van de militaire autoriteit, welke
over dergelijke aanvragen had te
beslissen.

Dit alles neemt echter niet weg
dat het karakter van de anti-these
tussen nazisme en godsdienst steeds
scherper werd omlijnd. Daarvan
spreken de vele synodale en herder-
lijke boodschappen welke van de
kansels werden voorgelezen en
waarvan de voorlezing, met name
ook in de R.K. Kerk in onze plaats,
aanleiding werd tot vrij heftige
incidenten. Jeugd- en verenigings-
leven werd ontkracht-, jonge mensen
werden, door maatregelen van
„Arbeitseinsatz" en razzia's, prac-
tisch tot vogel-vrijen verklaard en
de maatregelen tegen de Joden
begonnen hoe langer hoe meer het
karakter van een volledige Joden-
vervolging aan te nemen, waarin ze
tenslotte dan ook eindigden. Tegen
dit alles protesteerden kerkelijke
vergaderingen en gezagsdragers. Zij

aarzelden niet, deze „ont-mense-
lijking" van alle menselijke waar-
den te signaleren en te veroordelen.

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING!

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaard
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Kerkklok luidt niet meer
In verband met de restauratie-

werkzaamheden, die momenteel aan
de toren der Hervormde kerk wor-
den verricht, heeft de architect, de
heer Zietsma, geadviseerd voorlopig
de klok niet te luiden en het uur-
werk stil te zetten. De eerste tijd
zullen Zandvoorts inwoners het dus
zonder de bronzen -tonen van Zand-
voorts oude kerkklok moeten stellen.

Ver. v. Dierenbescherming

Het bestuur van de afd. Zandvoort
van de Nederlandse vereniging tot
bescherming van dieren, heeft de
jaarlijkse ledenvergadering bepaald
op 12 Mei in gebouw „Ons Huis".
De agenda vermeldt o.a. de vast-

stelling der statuten en een verslag
over het afgelopen verenigingsjaar,
uit te brengen door het bestuur en
een voorziening in de vacatures in
het bestuur door het periodiek af-
treden van Mevr. G. Blom-Man-
tingh en de heer D. Koolhaas, welke
zich beiden niet meer herkiesbaar
stellen. In één der vacatures heeft
het bestuur candidaat gesteld de
heer A. Pijpers. Na afwikkeling van
de huishoudelijke agenda zal Mej.
M. Schous een lezing houden over
het onderwerp „De rechtlozen".

1(1
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EIGEN FABRIKATEN
EXQUISE SUIKERWERKEN!

ENORME SORTERING CHOCOLADE EN BONBONS

Grote collectie LUXE DOZEN
uitsluitend van gerenommeerde huizen.

H/eor <
^7loederda.g

:

EEN LEUKE SORTERING!
Ook in kleine, speciale verpakkingen.

<T\^ JiJr„r CHOCOLATERIE
^KCLClltCK CONFISSERIE

Bovenaan de KERKSTRAAT.

Ciné-Foto BAKELS
Kerkstraat 29-31 - Sinds 1874 - Telef. 25J3

ZANDVOORTS GROOTSTE SPECIAALZAAK
OP FOTO- EN FILMGEBIED

Grote sortering Albums en Fotolij sten.

Box camera v.a. ƒ15,50. Agfa Isolette v.a. ƒ88,

—

AGFA kleinbeeld camera SILETTE v.a. ƒ143,—
Kodak, Retina en Retinette kleinbeeld camera's

Film camera's sterk verlaagd in prijs!

De Kodak Brownie 8 m.m. nu f 1 86,

—

Filmen, is niet duur.
Kleurenfilms steeds voorradig.

Bakkerij Gebr.Houtman
KERKSTRAAT 15

Moederdag

Taartendag
De bakkerij die reeds
méér dan 30 jaar in de
Kerkstraat gevestigd is.

TELEFOON 2253

10% KORTING 10%> KORTING

Voor Moederdag
Grote sortering zakdoekjes en kleedjes

Fijne liriksgeweven KOUSEN vanaf ƒ1,98

Zeer mooie ENKALON KOUSEN ƒ2,85

Onze bekende „LA RITA" NYLONKOUSEN
' ƒ4,95 - ƒ4,25 - ƒ3,95 - ƒ3,40

Voordelige aanbiedingen:
KINDERSPORTKOUSEN EN SOKJES
WOLLEN EN NYLON HERENSOKKEN

Op 2 paar
Kousen, Sokken Sportkousen of Sokjes

10°|o korting

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac- Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

VTaagt_eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

Op Moederdag
zijn het vooral de kleine atten-

ties die het hart veroveren!

GEEF MOEDER op die dag
iets heerlijks, dat zij zichzelf

niet gunt!

Wij hebben een zeer ruime
sortering van aantrekkelijk
verpakte DOZEN BONBONS
en CHOCOLADE.

Verder: TABLETTEN CHOCOLADE, LIKEUR-
FLESJES, RUMBONEN, DOZEN PASTILLES.
Alles in een extra verpakking.

HEDEN WEER MATZES.

Ook voor DIABETICI
Voor Moeder alleen het beste!

Chocolaterie M- C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Mededeling
Door het zéér speciale karakter

van deze editie van Zandvoorts
Nieuwsblad in verband met de her-
denking van de bevrijdingsdag,
waaraan speciale aandacht werd
besteed in. enkele grote artikelen,

moesten verschillende andere arti-

kelen, o.a. een nabeschouwing over
het winterwerk van „'t Helm" en
een verslag over het optreden van
Georgette Hagedoorn tot ons vol-
gend nummer blijven overstaan.
Onze lezerskring zal dit kunnen

billijken. Ten overvloede merken
wij nog op, dat dit eerstvolgend no,

zal verschijnen op Vrijdag 13 Mei.

Zakenjubileum
Op prettige wijze heeft de Zand-

voortse zakenwereld getoond, mede
te leven met het zilveren jubileum
van een bekend zakenman, de heer
M. M. J. van Seggelen, die 28 April
j 1. het feit herdacht, dat hij 25 jaar
lang Kort's IJzerhandel in Zand-
voort exploiteerde.

Tijdens de receptie, die van 3-6

uur in restaurant Rinkel gehouden
werd, kwamen zéér velen van hun
medeleven getuigen en een groot
aantal bloemstukken en cadeaux
werden de jubilaris en zijn echtge-
note geschonken. O.a. waren de be-
sturen van Handelsvereniging en
Hanze vertegenwoordigd en zéér
vele winkeliers uit de Haltestraat,

en uit andere winkelstraten kwa-
men de jubilaris en zijn echtgenote
gelukwensen. Wij voegen er gaarne
de onze nogmaals bij en wensen
deze zakenman in het zilver bij

voortduur véél succes!

Jeugdaccordeonvereniging

De heer Jan Davids, directeur van
de Zandv. accordeonvereniging, is er
met het verenigingsbestuur toe
overgegaan, een jeugd-accordeon-
vereniging op te richten. Vele jon-
gens en meisjes meldden zich er
reeds voor aan en heft initiatief

blijkt tot een groot succes te leiden,
hetgeen geen v/onder is, want de
liefde

v
voor het accordeonspel is in

onze gemeente zéér groot. Het leuke
is, dat van de nieuwe leerlingen,
die reeds van 6 jaar af worden aan-
genomen, geen les- of clubgeld
wordt geëist. Zij onvangen boven-
dien een splinternieuw instrument,
dat zij wekelijks kunnen afbetalen
zonder tussenkomst van een bank-
instelling, doch regelrecht bij de
vereniging, welke vanzelfsprekend
iels hogere betaling dan in de plaats
komt van het lesgeld, dat zij anders
kwijt zouden zijn.

Het ligt in de bedoeling uit deze
jeugdleden krachten voor de vereni-
ging op te kweken. Wij wensen
hen gaarna daarbij véél succes. Alle
verdere inlichtingen worden ver-
strekt door de heer van Norde in de
Haltestraat of Vrijdagsavonds tij-

dens de repetities van de vereniging
in de Hannie Schaftschool.

.

Tafeltennis
N

A.s. Maandag houdt "de" R.KTT.VT
„T.Z.B." ter gelegenheid van de
aanbieding van een nieuwe tennis-
tafel door de heer Burger 's avonds
een tournooi tegen politie en andere
tafeltennisverenigingen.
Liefhebbers en belangstellenden

kunnen gratis komen kijken in de
grote zaal van heb patronaat. Aan-
vang om 7,30 uur. En dat alles in
een feestelijke stemming. In de pau-
ze gelegenheid tot het verkrijgen
van inlichtingen.

Oefening Staalt Spieren
Ons laatste verenigingsoptre-

den dienen wij slechts te be-
schouwen als een intermezzo in
onze altijd voortgaande propaganda
voor de lichamelijke opvoeding.
Naar hartelust werd er in de af-

gelopen week weer geoefend, waar-
bij op verschillende lessen nieuwe-
lingen werden aangetroffen.

Verras Moeder
Zondag met

:

Setter-Set Nylons

SWAN ZAKDOEKJES
HANDSCHOENEN
TRUITJES
BLOUSES v.a. ƒ6,95

ROKJES v.a. ƒ9,75

SHAWLS
TWEKA EN BLEYLE
PAKJES EN JURKEN

Bakels
Uw modehuis, sinds 1874

Kerkstraat 29-31 - Tel. 2513.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van Zondag j.l.:

Zandv.m. 1-H.B.C. 0-0

H.B.C. 3-Zandvm 2 2-0 (gestaakt)

St'vogels 6-Zandvm. 4 0-4

Zandv.m. 5-Hillegom 5 5-1

Zandv.m. jun. a-E.D.O. b 9-0

Hillegom c-Zandvm. jun. c 4-3

Op bevrijdingsdag:
Zandvoortmeeuwen I-Zaandijk.

Moederdag

Een Taart

van BOSMAN
KERKSTRAAT 22 - TEL. 2126

Een leuk geschenk
voor MOEDERDAG?

Zie onze goede collectie

Zonnebrillen

Drogisterij Bouwman
ORANJESTR. 7 .

- TEL. 2327

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

BESTELT TIJDIG voor

BVSoederdag
onze overheerlijke

TAARTEN
Crème Taarten v.a ƒ2,50

Slagroom Taarten v.a. . .ƒ3,

—

Progres Taarten, v.a. . . ƒ4,

—

Bakkerij v. Siaveren
ZEESTRAAT 48 - TEL, 2684

TE KOOP of in PACHT gevraagd:

Een TAPVERGUNNING. Br. no.

49-18 bureau van dit blad.-

In het kader van de feestelijkheden
op Donderdag 5 Mei speelt Zandv.
meeuwen 1 om half drie 'n vriend-
schappelijke thuiswedstrijd tegen
Zaandijk 1. Deze club is een sterke
3e klasser en staat met mooie cijfers

boven aan de ranglijst distr. West I.

Eveneens op Donderdag 5 Mei a.s.

speelt het 2e elftal van Zandvoort-
meeuwen thuis t,egen T.Y.B.B. 2

voor de competitie Deze wedstrijd
begint om 10 uur.

Programmma voor Zondag 8 Mei:
B.E.C.-Zandv.m. 1 2,30 u.

Zandv.m. 2-R.C.H 5 12 u.

Zandv.m. 3-D.E.M. 3 2,30 u.

Zandv.m. 4-H.F.C. 4 9,45 u.

Zandv.m. 6-H.F.C. 7 9,45 u.

Zandv.m. 7-Concordia 4 12 u.

St'vogels b-Zandv.m. jun. a 10 u.

R.C.H. f-Zandv.m. jun. b 9,45 u.

Programma voor Zaterdag 7 Mei:
E.T.O. 2-Zandv.m. 3 4u.
K'land b-Zandv.m. adsp. b 3 u.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen van Zondag j.l.:

D.S.B. 1-T.Z.B. 1 3-1

T.Z.B. 2-Halfweg 3 1-7

Programma voor Zaterd. en Zond.:
T.Z.B. jun. a-Concordia b 12 u.

T.Z.B. adsp. b-Hfdd.boys c 4u.

Tennisnieuws
Uitslagen van Zondag j.l.:

T.C.Z. 1-Bloemendaal 2 4-4

De Aemstelspelers 5-T.C.Z. 2 7-1

T.C.Z. 3-Bastione 2 0-8

V.V.G.A. 5-T.C.Z. 4 6-2

Programma voor as. Zondag:
Ready 1928 3-T.C.Z. I

T.C.Z. 2-Duinlust 1

T.C.Z. 3-Groenendaal 4
D.H.B.S. 3-T.C.Z. 4

K.J.C. Noord
Donderdag j.l. speelde K.J.C. Nrd.

haar voorlaatste wedstrijd. Op 12

Mei wordt er gekaart om prijzen;

tevens sluitingsavond.
In September vangen de kaart-

avonden weer aan, gevolgd door 'n

tournooi en ons 5-jarig bestaan.
Maandkampioen in April werd

Mevr. Keesman met 19621 p. 2de
werd W. Paap, met 19524 p. 3de G.
v. Veen met 19507 en 4e Jb. Kees-
man met 19280 punten.

Damnieuws
Vorige week hebben de spelers el-

kaar weinig toegegeven 't Resultaat
hiervan is dat verschillende par-
tijen werden afgebroken.
De uitslagen luiden:
W. de Goede-L. Paap 1-1

C. Draijer Sr.-G. ter Wolbeek 2-0

T. Kerkman-L. Y. Vink 2-0

G. Keur-J. van Dijk, 0-2

J. Hogendijk-L.J. v.d. Werff afg.

P. Versteege-R. Mulder afg.

A. Hoekema-C. Draijer Jr. afg.

De heer ter Wolbeek leverde
j.l. Dinsdag de prestatie de heer
Termes 'remise af te dwingen, ter-

wijl de heer Kerkman, de tweede
koploper, na hevige tegenstand, de
heer Versteege wist te verslaan.
De stand is nu: Termes 38 punten

uit 24 wedstrijden; ' Kerkman 37
punten uit 22 wedstrijden.

Dienst wijicverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,

Gasthuishofje 28, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

U koopt snoep in een snoepzaak, maar Uw FEESTARTIKELEN natuurlijk in

Zandvoorts meest gesorteerde Feesthuis, Herenstraat 3

Koopt U 's morgens voor tien GRATIS een BALLON bovendien!

De Zandvoortse doktoren
delen mede, dat op

DONDERDAG 5 MEI
(BEVRIJDINGSDAG)

door hen

GEEN SPREEKUUR
zal worden gehouden.

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

EPEDA
matrassen
80 x 190

i ƒ 80,—
120 x 190 2-delig/120,—
In damasten tijk. (vast-

gestelde verkoopsprijs).

Divanbedden
v.a. f 1 7,50

Grote collectie WOLLEN DEKENS
van alle bekende merken.

Vraagt naar onze Ballastore ZONGORDIJNEN.

Alles uit voorraad leverbaar.

Aangesloten bij het Kerm. financieringsinstituut.

Voor Moederdag:

ZEESTRAAT 37 TELEFOON 2867

Luxe Lederwaren, Bijouterieën,
Tassen, Koffers, Portemonnaies enz. enz.

Oud-Zandvoortse avond
De buurtvereniging „DE WURF" organi-
seert op VRIJDAG 13 MEI a.s. in
gebouw ZOMERLUST

een folkloristische avond
(toneel en film). Aanvang 8 UUR precies.

Kaarten verkrijgbaar a fl,25 (bel. inbegrepen)
bij de navolgende adressen: G. Suurland, Kerk-
plein 1; P. Kerklaan, Thorbeckestraat 22;

P. Keur, Da Costastraat 10; Firma v.d. Veld-
Schuiten, Kruisstraat 5 en 's avonds a.d. zaal.

Gedenkt Moeder
a.s. Zondag, met een geschenk uit

Magazijn„HetWonderv,Zandvoort"

Wij hebben teveel om op te noemen!

SWALUËSTRAAT 9 — TELEF. 2418

Ook voor

Moederdag

Uw
aangewezen

- —

—

adres!

Kerkstp5Tel.245zBanïïvoort

Geen groter pleizier doet U moeder dan met een

fraai opgemaakte fruitmand
Enorme sortering in FRUIT, zowel vers

als in fles, pot of blik.

Zaterdag a.s. de eerste doosjes verse aardbeien.

Kem^'s fruithandel, de speciaalzaak in Zandvoort
Ziet de etalage's.

'n paar leuke

schoentjes!

Brossois, Grote Krocht#
Voor Moederdag
slaagt U altijd bij:

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Een enorme sortering geschenken
van blijvende waarde!##

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze.

van f 49,_ tot f 132,_
SPORTCOLBERTS

in de moderne tinten van ƒ29.- tot ƒ79.-.

PANTALONS,
Kamgaren en gabardine van ƒ19.75 tot ƒ42.-

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95.-.

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75.

AUTO COATS in drie prachtige tinten ..ƒ39,-.

JONGENS SPIJKERBROEKEN v.a ƒ 7,50

HEREN SPIJKERBROEKEN ƒ10,50

DRIEKWART DAMES PANTALONS . . ƒ 8,90

Zwarte DAMES PANTALONS
in gabardine ƒ24,75.

Vlotte DAMES JACKS ƒ16,75

MANCHESTER PANTALONS,
gegarandeerd poolvast ƒ22,50.

KAKI PANTALONS ƒ12,50.

OVERHEMDEN in de moderne kleuren
6,95 - 8,95 - 10,90 - 12,90 - 13.90.

KLEDING- &Bir*r*S?C
BEDRIJF «3<3JVW&^

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Voor hoeder
EEN STOFZUIGER,
KOELKAST of WASMACHINE.

Voor het gehele gezin

PHILIPS RADIO of TELEVISIE.

Zie onze leuke voorjaars-etalage.
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst na persoon-

lijk overleg de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer.

Erkend P.E.N. Installateur.

CVÏSJ.hlÏD'S 19 3 '-'.'S"

TELEFOON 2534 - KOSTVERLORENSTR. 7

<=üoor
(vyt i

Geen groter verrassing op
i'Loecler Moederdag dan

een xlaart

RAADHUISPLEIN 1 TELEFOON 2820
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Bij contract belangr. kort.

WEW£ffSï
HYPOTHEEKBANK

vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Bi-. Letter H,
Haltestraat 12.

AANGEB. mooi mod. huis
in rustige omg. te Zeist,
dicht bij bos. Kamer en
suite, serre, keuken, 4 sip.

k. m. 8 slaappl., badk.
GEVR. Haarlem of omg.
liefst bij zee, woning m. 6
of 7 slaappl. v. 3 a 4 weken
half Juli of maand Aug.
C.Kameraad, Am.v. Solms-
laan 15.

WONINGRUIL Zandvoort.
Aang.: vrij zonnig boven-
huis m. badk., vrije zolder
m. water en licht, voor-
delige huurprijs. Gevraagd
benedenhuis of heel huis
voor direct of later. Br. no.
49-15 bureau v.d. blad.

Door particulier aangeb.
GARAGE, omg. Dr. Gerke-
straat, per 15 Mei. Br. no.

29, Haltestraat 12.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

Petrovitch, Kerkstraat
VRAAGT WERKSTER en
bedienend personeel voor
de ijssalon. Prettige werk-
kring. Goede verdienste.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

TE HUUR: grote zitkamer
en 2 slaapkamers m. gebr.

van keuken, van 15 Mei-
15 Juli. Br. no. 49-16 bur.
van dit blad.

TE HUUR: Zit-slaapkamer
met balcon en kleine ka-
mer m. gebr. van keuken,
Mei-Juni en Juli, (óók af-

zonderlijk) Br. no. 49-17,

bur. van dit blad.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

RINKEL
Raadhuisplein 1, VRAAGT voor direct

:

BrOOdbakker (jaarbetrekking)

Leerling-broodbakker

In bezettingstijd was het roken geen pretje,
Je betaalde een piek voor één sigaretje!
Maar ga eens naar Drommel, U heeft geen spijt,

Want „eigen teelif' is verleden tijd!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

GEVRAAGD:

Beschaafde leerling of
aankomend verkoopster
Voor een handig meisje bestaat de gelegenheid
om in een prettige werkkring het textielvak
grondig te leren. Aanmelden:

Conf--mag.„De Waag"
Haltestraat 40, Telefoon 2087

MODEM ART"FF
BINNENHUIS ARCHITECTUUR
KUNSTNIJVERHEID

Thorbeckestraat 9 (winkelgalerij)

TELEF. 3420 Zandvoort

Zeer uitgebreide collectie

Moederdag
cadeaux

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

93Theater „Monopole
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 6 t.m. Maandag 9 Mei 8 uur

HUMPREY BOGART - JOSÉ FERRER
VAN JOHNSON - FRED MAC MURREY
in:

Muiterij op de Gaine
Verbluffend verhaal van mannen-ter-zee.
(In kleuren door Technicolor).

Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 10 t.m. Donderdag 12 Mei 8 uur

ERROL FLYNN - GINA LCLLOBRIGIDA
CESARE DANOVA - NADIA GRAY in:

Gekruiste zwaarden
Geen kasteelmuren te sterk. . . .De Koning
der Avonturiers in een groots schouwspel.

Toegang 14 jaar.

(Opgenomen in prachtige kleuren).

Zondagmiddag 8 Mei 2.30 uur speciale matinee

Een gezellige, charmante, muzikale comedie

Melodie der sterren
(Alle leeftijden).

^? U Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Dat had U 10 jaar geleden ook niet gedacht!

Onze weekend-reclame:
500 gr. Lende- VOOR DE BOTERHAM:
Entrecöte 12,35 1 00 gr. gelard. Lever met / Qft f±é

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1 ,65 1 00 gr. Hamworst <
»V Cl-

500 gr. Kalfsfricandeau f 2,— of 100 gr. Pekelvlees met 100 gr. gek.worst75ct.

500 gr. Kalfsfricandeaulappen f 1,85 «.=„— -et.* ^ u ~ i < qk„+enn clj l j t 4 or\ 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.ÖUU gr. bcnoudercarbonade t l,ÖO 200 gr. Heerlijke Saks.Leverw. 50 et.

KALFSSCHENKELS met véél vlees ƒ1,— 150 gr. orig Am. Cornedbeaf 60 et
500 gr. Eigen gesmolten RUNDVET 70 et.

. 150 gr. Gebr. Gehakt 55 et.

ONS BEKENDE SOEPFAKKET

:

100 gr. 150 gr. Pork 50 et.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et. 150 gr. Hamworst 50 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Verras Moeder op Moederdag
met fraaie bloemen of een mooie plant van

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
Haltestr. 65 - Tel. 2060

Het is en blijft voor Moeder
het meest welkome geschenk!

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!
Enorme sortering kamerplanten.

Elke dag verse bloemen 1

Comité viering Bevrijdingsdag

Voetbalwedstrijd
In het kader der feestelijkheden

DONDERDAGMIDDAG a.s.:

Zandv.meeuwen 1 -

Zaandijk 1

Terrein Zandvoortmeeuwen

Het belooft een spannende wedstrijd te worden!

Gewone prijzen. AANVANG 2.30 UUR.

Comm. Wedstrijden-Spelen.

mM/\imM0WÈm^
STENCYLWERrC - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Weldadigheids-
uitvoering

georganiseerd door Zandv. Nieuwsblad
ten bate van het Biggenfonds

Opvoering van de komedie in 3 bedrijven "*

Levensavond
door Jaap van der Poll.

op DINSDAG 10 MEI a.s. 8,15 UUR pre-
cies in gebouw „ZOMERLUST" door een
Zandvoorts amateur-toneel-ensemble.

Na afloop nog een uurtje gezellig DAN-
SEN op muziek van het dansorkest „De
Notenkrakers" o.l.v. Jan Kemp (in geheel
nieuwe samenstelling).

Kaarten verkrijgbaar bij: boekh. Van Petegem,
Kerkstraat 28; boekh. van Deursen, Haltestr. 12,

in gebouw Zomerlust en voor zover nog voor-
radig des avonds aan de zaal. - Prijzen der
plaatsen fl,- (alles inb.) Géén plaatsbespreking!

FRITS PAAP & Co
ELECTRO TECHNISCH ' BUREAU

Erkend door, Rijk en P.E.N.

ZANDVOORT - PRINS MAURITSSTRAAT 3

TELEF. 2465 - K 2507

Aangewezen door het P.E.N, te Bloemen-
daal voor koelkasten-verkoop en alle

electr. apparaten óók op lange termijnbet.

Frits Paap & Co. verzorgt de Zandvoortse

seizoenverlichting en verleent de meest

mogelijke service!

Spoedveiiing
van enige meubilaire goederen

op Dinsdag 1 Mei 's avonds
7 uur in Ons Huis, Dorpsplein

w.o.: Dressoirs, Spiegelkast, Huis-
kamer am.; Ledikanten m. toebe-
horen; Clubjes; Schrijfbureau;
Vloerkleed; Gordijnen; Bankstel:
enig keukengerei en andere goede-
ren. Dinsdag vóór de veiling te be-
zichtigen. LET U WEL. OP: 's avonds
7 UUR begint de veiling. Goederen
kunnen nog worden opgegeven.

Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

TAX
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappeihandel

AQf\i Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

•Telef. 2236

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Waarom
Slager Burger?
BETER vlees en fijnere vleeswaren en toch NIET DUURDER!
Met de grootste zorg wijden wij ons aan dit doel. Onze eigen

vleeswarenfabriek onder controle van de laboratoria van het

proefstation levert het beste wat gemaakt kan. -worden, b.v.:

Zuivere Osseworst 40 et. 100 gr. SPECIALE AANBIEDING:
Snijworst 48 et. 100 gr. „.. _ , _n .

Gelard. Lever .. 58 et. 100 ir.
200 gr. Saks 59 et.

Ongelard. Lever 58 et. 100 gr. 200 gr. Pork 59 et.

Lever Cocktail, iets fijns 200 'gr. Boterhamworst 59 et.

, ,
58 et. 100 gr. 150 gr. Kinnebakham .. 45 et.

Gekruide Lever 53 et. 100 gr. ,-„ ._, ...... , -„ ,

Leverkaas 45 et. 100 gr.
150 gr. Ontbijtspek .... 57 et.

Berliner 45 et. 100 gr. 200 gr. Leverworst 45 et.

Brunswijker 55 et. 100 gr. 200 gr. Bloedworst 45 et.

Ham 48 et. 100 gr. 200 gr. Gebr. Gehakt .. 55 et.
Hamworst 38 et. 100 gr.

Geld. Rookworst 69 et. p. stuk
Boerenworst 49 et. 100 gr. WEEKEND-RECLAME: '

Grove' worst 49 et. 100 gr. . , _. ^_
100 gr. ham en '. föQ #»+

enz. enz. 100 gr. G.gek.worst^ *J^ V*l

EXTRA RECLAME: 500 gram Kalfsfricandeau f 1,75

A.s. Woensdag en Donderdag (11 en 12 Mei)

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

Interieur en Kunstnijverheid

^~

Pauline Reijenga

Exclusieve geschenken
voor Moederdag

HALTESTRAAT 19

DEZE ELECTR. NAAIMACHINE
met ingebouwde verlichting, zeer fraai
uitgevoerd, compleet met koffer

voor slechts f 370,
Desgewenst gemakkelijk te regelen.

Zonder vooruitbetaling!

„WILCO"
SWALUESTRAAT 2-4-6 TELEF. 2889

KERK0
Overhemden

voor

DAMES
en

HEREN

Maison

De

Nouveauté

Kerkplein 3

EEN WEELDE AAN SORTIMENT!

FABL0
Overhemden

voor

DAMES
en

HEREN

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Van 1940 tot 1945 werden
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Langs de Vloedlijn

Een van de redenen waarom
zo weinigen een kans op-
merken is, dat zij als hard
werken vermomd is.

„De Zakenwereld".

Dank no. 1

Nu de viering van ons bevrijdings-
feest achter de rug is, hebben wij
zo hier en daar ons oor eens te

luisteren gelegd, om de reacties te

vernemen over deze feestviering.
En wanneer we alles tezamen vat-
ten, mogen we méér dan tevreden
zijn. Zandvoort heeft op waardige
en prettige wijze dit feest gevierd.
Er is één roep over, n.l. dat er zo-
veel voor de jeugd gedaan is.

De waardevolle blijvende herinne-
ringen op de scholen uitgereikt, het
vele, dat overdag voor de kinderen
werd gedaan, de spontane aubade,
de spelen, de optocht, zowel des
middags als des avonds, dat alles

heeft vele enthousiaste moeders
ertoe gebracht, ons te verzoeken,
aan het comité daarvoor hun dank
te betuigen. Wij doen dat volgaarne
omdat wij het er in alle opzichten
mee eens zijn. Daarom, gemeente-
bestuur en bevrijdingscomité, na-
mens alle dankbare moeders in
Zandvoort, voor hetgeen deze dag
voor hun kinderen werd gedaan,
onze grote waardering en dank!
Er is slechts één „maar" bij dit

alles. Diezelfde moeders vragen zich
óók af, waarom dit alles wel op een
10de bevrijdingsdag en waarschijn-
lijk niet meer op de elfde zal ge-
beuren. Is die 11de minder waard
dan de 10de? Laten we óók volgend
jaar in onze gemeente aan deze
herdenkingsdag — zij het in be-
scheidener vorm — tóch. véél aan-

' dacht besteden, speciaal wat onze
jeugd betreft! Wellicht kan het-
zelfde comité dan opnieuw iets gaan
organiseren. En wanneer we -dan
tóch ditmaal aan 't bedankjes uit-

delen zijn: Ook- onze muziekkapel
verdient een warm woord-van,huide-
voor het zéér 'véle dat zij tot het
welslagen van dit feest heeft bij-

gedragen. Onze mannen waren on-
vermoeibaar. Het was voorbeeldig
en prachtig!

Dank no. 2
Nu de bollen in de grote bloemen-

bak op het Raadhuisplein in volle

bloei staan, mag zeker een woord
van waardering en dank niet ont-
breken voor het bijzonder fraaie

resultaat, dat hiermede verkregen
werd. Stichting Touring Zandvoort
heeft hiermede een bijzonder te

loven initiatief verwezenlijkt en de
kweker, die onze gemeente dit fraaie

geschenk aanbood, verdient zeker
namens alle inwoners een hartelijk

woord van hulde, voor de fraaie

wijze, waarop hij de aanplant ver-
zorgde. Iedereen geniet ervan en
telkens opnieuw is de aanblik van
deze bijzonder fraaie bloemenbak
een lust voor het oog. Wat ons
bijzonder heeft getroffen is, dat nu
het prikkeldraad is verwijderd,
onze jeugd er niet aan denkt, deze
prachtige bloemenuieelde te be-
schadigen. O.i. is dit een teken, dat
óók onze jongens en meisjes het

geheel zó fraai vinden, dat men het

een misdaad zou vinden er ook
maar het geringste aan te vernielen.

Ook onze jeugd blijkt oog voor
schoonheid te bezitten en dat is

misschien wel het belangrijkste van
dit alles.

Dank no. 3
Onze dank no. 3 gaat uit naar

Zandvoortmeeuwen, dat er dit

speelseizoen in slaagde, de voetbal-

eer in Zandvoort hoog te houden,

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
ffr is niks meer met me te

beginne, 'k Loop te loere op
zeemeerminne!

VIERING BEVRIJDINGSDAG

Het hoogtepunt van de viering
van de bevrijdingsdag in Zandvoort,
die zich kenmerkte door spontani-
teit en enthousiasme, en op uit-

stekende wijze was voorbereid, was
ongetwijfeld de aubade, die des
morgens om half tien voor. Zand-
voorts burgemeester, staande op het
bordes van het raadhuis, gehouden
werd en waaraan door méér dan
1000 schoolkinderen werd deel-
genomen. Zelden of nóóit maakten
wij in Zandvoort een ontroerender
en treffender optreden van de
Zandvoortse schooljeugd mede, die,

in een voortreffelijke samenzang
met de uitstekend musicerende
Zandvoortse muziekkapel onder de
bekwame leiding van de heer Her-
man Dees, die het geheel vast in

handen had, een programma van
vaderlands liederen uitvoerde. Het
werd een uiting van geestdrift en
enthousiasme, die menigmaal in-
drukwekkende momenten had.

Zandvoorts burgemeester, Mr. H.
M. van Fenema, die hierna van het
bordes af jeugd en belangstellenden
toesprak, noemde terecht deze spon-
tane aubade iets om nóóit te ver-
geten. Spreker memoreerde verder,
dat het goed was, dat aan deze 5de
Mei de dodenherdenking op 4 Mei
was voorafgegaan, want levenden
en doden behoren bij de 5de Mei.
Immers, óók zij werden bevrijd,

doch hun bevrijding "was er een van
véél hoger orde. Op den duur. zal

dit gaan vervagen, doch óók een
volgende generatie zal het „vrij zijn"

steeds moeten aanvaarden ' — als

het werkelijk goed is — als een
Goddelijk geschenk. Laat men óók
in Zandvoort de vrijheid eerbiedigen
en waarderen door genegenheid
voor elkaar te tonen. Op de kinde-
ren rust straks de taak deze,yxijheid

te bewaren en misschienvnög wel
- eens te 'verdedigen^;,tat"én?-wij-Tpal -

staan voor deze vooral geestelijke

vrijheid", besloot de burgemeester,
om te eindigen met een „leve

de Koningin, leve het Vader-
land", dat daarna door de kinderen
spontaan werd overgenomen. De
treffende aubade werd besloten

met het gezamenlijk zingen van
twee coupletten van het Wilhelmus,
onder welk gezang een aantal post-
duiven de vrijheid tegemoet vloog.

Het feest werd ingezet met trom-
petgeschal des morgens om half

acht, waarna eveneens op het Raad-
huisplein de Zandvoortse muziek-
kapel een kort gewijd concert gaf,

dat in alle opzichten voldeed. Ver-
volgens werden met muziek en
trommelcorps de kinderen van de
scholen gehaald en voor de aubade
naar het Raadhuisplein gebracht.

Na afloop van de aubade ont-

vingen alle medewerkenden een
zéér mooie tractatie, waarvan in-

houd en verpakking voortreffelijk

waren verzorgd door chocolaterie

Groen, met medewerking van ver-
schillende andere Zandvoortse
winkeliers, terwijl de kinderen
van kleuterscholen en eerste en
tweede klassen der lagere scholen

een leuke filmvoorstelling in thea-
ter Monopole kregen aangeboden.
Vervolgens hadden op drie plaatsen

in het dorp kinderspelen plaats die

een vlot en leuk verloop hadden en
uitstekend bleken te zijn voorbereid.

Een tweede hoogtepunt in de
feestviering was ongetwijfeld de
gecostumeerde optocht, die des
middags door het dorp trok. Het is

vele jaren geleden dat Zandvoort
een dergelijk fraai schouwspel te

genieten kreeg, een schouwspel,

waaraan bijzonder veel werk was
besteed. In de lange stoet werden
verscheidene prachtig opgetuigde
praalwagens meegevoerd, terwijl er
zowel bij de groepen als de indivi-

duelen vele originele vondsten
waren, waarvan wij o.m. noemen
„de onderduiker" en „Dik Trom".
Verenigingen, vacantiekolonies,

scholen en kindertehuizen, die dik-

wijls een sprookje tot onderwerp
hadden gekozen, trekken eveneens

door voorlopig op de eerste plaats

te eindigen. Of men kampioen zal

worden zal moeten worden afge-

wacht. Wij zien er niet veel meer
in, doch de mogelijkheid blijft nog.

Dat de zenuwen in de laatste wed-
strijden onze jongens parten heb-
ben gespeeld, u;as geen toonder.

Er stond zoveel op het spel! Maar in

elk geval blijkt Zandvoortmeeuwen
weer een club, waar terdege reke-
ning mee moet worden gehouden
en dat is al héél veel gewonnen.
Men heeft dit jaar met ernst en
enthousiasme gespeeld en dat is

een dankwoord waard, óók aan de
trainer. We komen op een, en ander
nog wel nader terug, wanneer de
einduitslag van de competitie be-
kend geworden is. De spanning blijft

nog, ondanks het feit, dat onze jon-
gens zijn uitgespeeld. Dat alleen al

is in jaren niet voorgekomen!

zéér de aandacht, evenals de groep
„Oud Zandvoort" van de buurt-
vereniging „De Wurf" waarmede de
stoet geopend werd. Voorafgegaan
door de Zandvoortse muziekkapel
en, in het midden van de kleurige,
fleurige optocht nog een tweede
muziekkorps, trok men door Zand-
voorts dorpscentrum, waar zich een
grote menigte had verzameld om
van dit voor Zandvoort unieke
evenement te genieten.
De jury kende tenslotte de vol-

gende hoofdprijzen toe:

Individuelen: 1ste prijs Rini de
Pater als Eonkaarten-meisje.

Kleine groepen: Henk de Pater
met zijn groep B.S.-ers.

Grote groepen: Atje van der Waals

"

met zijn groep „Onderduikers".

Groep uohuassenen: ' 1ste prijs:

buurtver. „De Wurf" als „Oud-
Zandvoort". 2de prijs: praalwagen
van R.K. toneelver. „'t Voetlicht".
3de prijs: Groep „Dames-voetbal".

Voorafgaande aan deze optocht"
had op het Gemeentelijk Sport-
terrein een voetbalwedstrijd plaats
tussen Zandvoortmeeuwen 1 en
Zaandijk 1, welke na een sportieve
en boeiende strijd door de gasten
met 4-3 werd gewonnen, nadat de
rust reeds met een 3-1 voorsprong
was ingegaan.

In de avonduren concentreerde
de feestvreugde zich rondom het
Raadhuisplein, waar de Zandvoortse
padvinders en padvindstersgroepen
met het daarbij behorende ceremo-

.

nieel tot het strijken van de vlag
overgingen, nadat men in de mor-
genuren de vlag óók gehesen had.
Het boeiend gebeuren trok véél be-

. langstelling en werdi uiterst gedisci-
.plineerd verricht. .

De Zandvoortse muziekkapel

.

'sconcerteerde-üerna-'samen-met het.-

Zandvoorts mannenkoor en met
declamatie van Mevr. Riek Bonset-
Horst. Het was wel zéér te betreu-
ren, dat tengevolge van een mis-
verstand geen microfoon aanwezig
was, zodat van de declamatie zéér
veel verloren ging, terwijl óók de
mannenzang niet geheel tot haar
recht kwam. Vooral het openings-
nummer, de Hymne, gecomponeerd
door de oud-Zandvoorter Wouter
Paap, had onder dit euvel te lijden.

De lampion-optocht, hierna vol-
gend, werd een feeëriek schouwspel,
waaraan méér dan 600 kinderen
deelnamen. Voorafgegaan door het
tamboercorps van de muziekkapel
trok men door het dorp en voor-
zeker mag dit evenement het derde
hoogtepunt in de feestviering wor-
den genoemd.
Het vuurwerk, dat hierna zou

volgen, moest helaas op het laatste

ogenblik nog worden afgelast. Hoe-
wel men • alles in het werk stelde,

om dit te laten doorgaan, bleek het

onmogelijk. Zodra men de stukken
aan de geplaatste palen wilde op-
trekken, kreeg de sterke, soms
stormachtige wind er vat op en woei
de gehele boel om. Hoewel met
groot leedwezen moest daarom om-
streeks 9 uur worden bekend ge-

maakt, dat dit vuurwerk werd uit-

gesteld.

De voorzitter van het comité
„Viering bevrijdingsdag 1955", de
heer G. Tates, sprak tenslotte om-
streeks half elf van het bordes van
het raadhuis af een slotwoord,
waarin hij allen dank bracht, die

aan. het welslagen van deze dag
hadden meegewerkt, inzonderheid
het gemeentebestuur, dat subsidie

verstrekte en de Zandvoortse politie

die — mede in verband met de
Tulpenrallye — deze dag wel voor
een extra zware taak werd gesteld,

waarvan zij zich voortreffelijk
kweet. Spreker wekte tenslotte op,

de eensgezindheid, die deze dag zo
duidelijk werd gedemonstreerd, óók
in de toekomst te blijven tonen,
waarna met het spelen van het
Wilhelmus, de officiële feestvreugde
besloten werd.

De Zandvoortse muziekkapel con-
certeerde hierna nog enige tijd, in

de tent met populaire melodieën,
waarna tot middernacht op het
Raadhuisplein nog gelegenheid was
een dansje in de openlucht te ma-
ken, 'waarvoor vooral de jeugd véél
.animo bleek te hebben.

»,?' De fraaie versieringen, in het dorp
+"3E&gebracht? rp.a.-blcemenmozaieken .

op Grote Krocht en bij het politie-
bureau; het verlichte en versierde
Raadhuis, de fraaie vrijheidsbomen
op Raadhuisplein en op de terreinen
van de kinderspelen mogen zeker
bij dit alles niet ongenoemd blijven.
Zandvoort heeft een dag vol feest-
vreugde beleefd, zoals dat in vele
jaren niet is geschied en met grote
dankbaarheid en voldoening kan
het comité van voorbereiding op
deze 10de 5 Mei-viering terugzien.

Herdenking gevallenen
Op wel bijzonder treffende, sobere
en ingetogen wijze heeft Zandvoort
aan de vóór-avond van het bevrij-
dingsfeest aandacht geschonken aan
hen, die in de bezettingstijd het
leven lieten. Dit geschiedde tijdens
een bijeenkomst op Woensdag 4 Mei
in theater Monopole des avonds om
zeven uur, waarvoor zéér grote be-
langstelling bestond. Na het zingen
van het „O Heer, - die daar des
Hemels tente spreidt", werd aller-

eerst het woord gevoerd door Ds.
A. de Ruiter, gereformeerd predi-
kant, die sprak over „Het verleden".
Spreker merkte op, dat deze doden-
herdenking in de eerste plaats
vraagt „trouw", waarvoor in deze
jachtende tijd zo bitter weinig
plaats overblijft, ten tweede „moed",
omdat elk sterven in de oorlogs-
jaren een wonder en een smart be-
tekende. Het volk van Nederland
werd naar het oude Bijbelwoord
„duur gekocht" en óók in het feest-

gedruis van 5 Mei zullen de stem-
men der gevallenen moeten door-
klinken.

Na het gezamenlijk zingen van
het „Wilt heden nu treden", sprak
kapelaan J. F. Steenman over „Het
nu". Spreker schetste de vreugde
van het te mogen leven in een vrij

land en de dankbaarheid, die ons
moet bezielen, om het feit, dat ons
volk herrees. Véél schoons en goeds
kwam na de bevrijding tot stand,

doch véél deugden uit de bezet-
tingstijd hebben aanzienlijk in
waarde ingeboet. De bereidheid tot
samenwerking was de kracht in de
bezettingstijd, doch nu het gevaar
geweken is, is óók deze bereidheid
zoek. Zij, die vielen, eisen van ons,
dat deze eenheid terugkeert.

Nadat het R.K. Kerkkoor „St.

Ceacilia" op indrukwekkende wijze
had gezongen, sprak tenslotte de
heer A. Elffers Azn. namens de
groep van de Ned. Protestantenbond
over „De toekomst". Deze me-
moreerde, dat het herdenken is:

het stellen der dingen in het
eeuwigheidslicht. Het zou niet goed
zijn, alleen maar te jubelen. Op-
nieuw regeert angst de wereld, nu
men het oorlogsgevaar ziet toe-
nemen. De verdeeldheid is groot,

óók in Zandvoort, waar één groep
niet aan deze herdenking wilde
deelnemen. Er zijn blanke, bruine
en zwarte mensen, doch de blanken
wanen zich nog steeds superieur.

Daarom vraagt deze tijd werkelijk-
heidszin, om te bouwen aan de toe-
komst, in het besef, dat wij allen
kinderen zijn van één Vader. Die
taak is moeilijk, doch biddend om
de leiding van de Heilige Geest
moge de mensheid beseffen, tevens
zodoende mede te bouwen aan Gods
toekomst.
Nadat tenslotte gezamenlijk twee

coupletten van het „Wilhelmus"
waren gezongen, werd van het Sta-

Georgette Hagedoorn besloot

winterseizoen van „'t Helm"
Georgette Hagedoorn heeft Don-

derdagavond 28 April in theater
Monopole met een avond van voor-
drachtskunst het winterseizoen van
stichting culturele kring „'t Helm"
besloten. En -men had moeilijk een
betere keuze kunnen doen, want
ook nu weer heeft een stampvolle
zaal van begin tot einde genoten
van hetgeen door deze kunstenares
werd geboden. Het werd een avond,
waarin het chanson en het moderne
cabaretlied het meest vertegen-
woordigd was en waarin zij zich
zozeer heeft ingeleefd, dat deze
weergave wel een der sterkste
zijden van haar kunst tot uiting
brengt. Haar zuiver acteren en wel-
haast volmaakte mimiek doet elk
lied, elk chanson tintelen van leven.
Wij denken aan de kostelijke

Nederlandse liedjes: het Groningse
„Een vrijer aan de deur", aan het
Drentse „Jetje", aan het voortref-
felijke „De spin Sebastiaan" van
Annie M. G. Schmidt, maar óók aan
het speelse „Soiree au café concert",
aan het ondeugende „Monsieur
Williams" van Leo Ferré; het waren
hoogtepunten uit een internationaal
programma, dat tevens een hoogte-
punt vormde in de programma's, die

„'t Helm" Zandvoort de afgelopen
wintermaanden bood. En we mogen
uit haar repertoire zeker niet ver-
geten te noemen de tot in de kleinste
details uitgespeelde sketch „In het
museum". Haar begeleider Pierre
Verdonck illustreerde met zijn rag-
fijne harmonisaties en composities
het gesproken woord op een wijze,

die door de virtuositeit grote be-
wondering wekte, zodat „'t Helm"
met deze kunstvolle slotavond een
zéér groot succes heeft geboekt.

ErJs ,

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

tionsplein af de „stille tocht" naar
het Verzetsmonument in het Vij-
verpark aangevangen. Het was een
lange stoet, die deze weg aflegde,
langer, dan men in jaren in Zand-
voort had meegemaakt en waarin
veel bloemen werden meegevoerd.
Na het inachtnemen van de twee

minuten stilte zong het Zandvoorts
mannenkoor het „Beate Mortuï",
waarmede de plechtigheid, die op
allen diepe indruk maakte, besloten
werd.

• Beide kunstenaars werden na
afloop met bloemen gehuldigd en
het spontane applaus bracht Geor-
gette Hagedoorn nog tot een zéér
gewaardeerde toegift.

Onder de aanwezigen bevond zich
o.a. óók burgemeester Mr. H. M.
van Fenema.
Wanneer „'t Helm" na afloop van

dit winterseizoen de balans op-
maakt, dan is er zeker reden tot

grote tevredenheid. Het totaal aan-
tal bezoekers van de acht kunst-
abonnement-voorstellingen bedroeg
pl.m. 2800, waarvan ongeveer 2000

vaste bezoekers. Het aantal abonne-
menten steeg met ca. 30% en met de
twee zgn. „losse filmvoorstellingen"

bezochten méér dan 3000 personen
de tien avonden, die „'t Helm" deze
wintermaanden organiseerde.
Ongetwijfeld is deze winter be-

wezen, dat „'t Helm" een belang-
rijke plaats is gaan innemen bij het
kunstminnend publiek in Zandvoort
en dat men in een voorheen reeds
lang gevoelde behoefte thans op
overtuigende wijze heeft voorzien.
Intussen zit men niet stil. Want

reeds worden thans voor het a.s.

zomerseizoen een aantal evenemen-
ten voorbereid, terwijl men besloot,

ter voorlichting aan het bestuur,
een aantal artistieke adviseurs te

benoemen. Als eerste hiervan heeft
zich thans hiertoe bereid verklaard
de heer Drs. A. G. Nieuwendijk,
secretaris van de Nederlandse fede-
ratie van filmkringen. Verdere be-
noemingen op ander kunstgebied
zijn nog te wachten. Dit alles me-
moreerde de voorzitter, Dr.. J. v.d.

Meer in zijn sympathiek openings-
woord.
Het staat thans wel vast, dat „'t

Helm" door een steeds groter wor-
dende activiteit, waarin zij op
kunstgebied een zich voortdurend
uitbreidend terrein gaat betreden,
op de goede weg is om in de nabije
toekomst nog véél van zich te doen
spreken. Wij zijn daarover zéér ver-
heugd en hadden ook niet anders
verwacht!

Zeemeermin voor de kust?

Volgens nog onbevestigde berichten
zou door vissers ter hoogte van
Zandvoort, gisteren een zeedier ge-
signaleerd zijn, dat menselijke
trekken vertoonde. De diverse be-
richten spreken elkaar nog tegen op
verschillende punten, doch men was
het er over eens, dat het zeedier
een lange staart met dubbele vin
beaat. Helaas was de periode van
waarneming tengevolge van de zee-
gang slechts kort. Na het bekend-
worden van de waarneming zijn in

de loop van de dag velen op zee met
diverse vaartuigen op onderzoek
gegaan. De zeemeermin (?) ver-
toonde zich echter niet meer.
Dit sensationele bericht ontvingen

wij van de directeur van stichting
„Touring Zandvoort". Vervolgbe-
richten moeten niet onwaarschijnlijk
worden geacht. Red.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Voor de Sferrit
van de

Bond zonder Naam
welke op ZONDAG 12 JUNI a.s. wederom
naar Zandvoort zal leiden, wordt

offerte

gevraagd
aan de Zandvoortse middenstand voor:

HET PACHTEN VAN TENTEN voor drank

(geen sterke drank) en consumptie, n.l.

'3 tenten van pl.m. 3500 personen

1 tent van pl.m. 100 personen (genodigden).

Aanbiedingen uitsluitend schriftelijk te richten

aan de voorzitter der Zandvoortse Handels-

vereniging, de heer M. Weber, Boulevard Pau-

lus Loot 23. (Spoed gewenst).

Neem eens een proef...

. rnet de 4-voudig geactiveerde Vitamol. Nimmer
tevoren was een huidverzorgingsmiddel zo rijk aan

stoffen, nodig om Uw huid jeugdiger en frisser Ie

houden. Reeds na een proef van slechts 7 Vilamol-

dagen zult U bemerken dat Vitamol een onmisbare

weldaad voor Uw huid is.

de originele vltamlne-crème

Voedingscrème (groene tube) voor de nacht- Tube
Dagcréme (blauwe lube) voor de dag ^.75

In Zandvoort uitsluitend verkrijgbaar bij:

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

—t ' » -^- ri MJUWIP**





Als U wist,
wat U mist!

. Dan zoudt U geen moment aarzelen om óók het
voorrecht van televisie te genieten. Maak van-
daag nog een afspraak met ons.

Zojuist ontvangen PHILIPS BANDRECORDER
met spoelen van 3 u. speeltijd. Prachtige geluids-
weergave.

PHILIPS RADIO Bi-Ampli. Technisch volmaakt.

PHILIPS Platenspelers en wisselaars.

GRAMOFOONPLATEN: Philips, Decca,, Colum-
bia, Rernmington etc.

Komt V eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.

Wij adviseren V steeds het beste.

RADIO - TELEVISIE - ELECTRA

F. H. PE^AAT
KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

Een tevreden roker
is geen onruststoker!
Drommel voldoet aan ieders wens,
Maakt van elke roker

een tevreden mens!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Speciale

aanbiedingen

deze week in

verse

IferksfëasTelifiz'üSfevoiirt aardbeien

asperges en champignons
Enorme sortering in FRUIT, zowel vers

als in fles, pot of blik.

Kemp's fruithandel, de speciaalzaak in Zandvoort

Ziet de etalage's.

Neemt nu
^

Erkende

Boridsaütörijschoöl

„Zandvoort"

^.
THORBECKESTRAAT 17 TELEF. 3283

Weet U
Dat het ensemble)

93„De Notenkrakers
Uw gehele feestavond kan verzorgen?
Het is zowel DANS- als SHOWORKEST.
Onze pianist is in het bezit van het Staats-
diploma Conservatorium, onze zangeres
trad op voor de RADIO. In de loop van
volgende maand kunt U De Notenkrakers
in een A.V.R.O.-uitzending beluisteren!

Talloze tevredenheidsbetuigingen ter inzage.

Alle inlichtingen verstrekt Jan Kemp, Kerk-
straat 35, Telefoon 2452..

UW FEEST SLAAGT ALTIJD
MET NOTENKRAKERS-JOLIJT!

Nog één week:

Speciale aanbieding

Brabants bont
f 1,10 p. meter

Zie nieuwe etalage Showroom. Raadhuisplein

en Showroom Hotel Bouwes.

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

Wij gaan nog even door
met onze speciale

reclame-aanbiedingen!

1 pers. GOUD GEMOFFELD DIVANBED
1 pers. VLOKKEN-MATRAS
1 pers. SPIRAALDEK
1 pers. „SPLENDID-DEKEN"

tezamen voor f 69,50

1 pers. DIVANBED, goud gemoffeld .... ƒ26,50

1 pers. KANTELBED, goud gemoffeld . . ƒ42,50

2 pers. KANTELBED, goud gemoffeld . . ƒ53,50

ETAGE-BEDDEN, groen en goud gemoffeld
ƒ67,50

Originele LATEX SCHUIMRUBBER MATRAS
met 15 jaar garantie ƒ99,

—

Twee persoons driedelige verende MATRAS
met 15 jaar garantie ƒ109,

—

WOLLEN DEKENS: ƒ17,50 - ƒ21,50 - /"22,50

ƒ23,25 - ƒ25— - ƒ30,25 - ƒ32,50 - ƒ37,95
ƒ45,95 - ƒ47,— en ƒ59,—.

EIGEN REPARATIE-INRICHTING.

Reparaties in één dag terug.

wMuWmSiMM:
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
. SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Attentie
In verband met ons 25-jarig bestaan

AFWEZIG van 21 - 31 MEI a.s.

Wij verzoeken U beleefd Uw opdrachten tijdig

te doen. Vanaf 1 Juni a.s. staan we weer met
onze diensten klaar. Voor event. storingen ge-
lieve U. te bellen 3407.

In September direct na de Jaarbeurs, zoals de
laatste jaren traditie is geworden, bieden wij
onze directe en toekomstige afnemers een feest-

avond aan.

'S I N D S I9;3

èMMJL

KOSTVERLORENSTRAAT 7 TELEF. 2534

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 TELEFOON 2793

Dansen ,„

Zomerlust
Zondag 15 Mei
8 uur
SLUITINGSBAL
van het winterseizoen.

Attracties, wedstrijden en

medewerking van ROOIE
HENKIE. Vrij entree.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Ouderavond
Wilhelminaschool

In het gymnastieklokaal van de
Wilhelminaschool had een zéér druk
bezochte ouder-avond plaats, waar,

• nadat de leerlingen van de 6e klasse

op verdienstelijke wijze declamaties
afgewisseld door zang onder leiding

van Mej. Janssen had/ien laten

horen, de~ school-arts, ; Mevrouw
Boskamp-Mooy, een interessante

lezing hield over het 'onderwerp:
„Wat vraagt de zorg voor de ge-

zondheid onzer kinderen?" Op dui-
delijke' wijze zette spreekster uiteen

wat op geestelijk en. lichamelijk ge-
bied voor het kind onontbeerlijk, of

zéér aan te bevelen is.

Na de pauze werd een groot aan-
tal vragen door de spreekster be-

antwoord, waaruit bleek, hoezeer
men met het door haar naar voren
gebrachte had meegeleefd. Tenslotte
werd aan de ouders gelegenheid
geboden, de klassen te bezoeken en
met de leerkrachten overleg te

plegen over de vorderingen van hun
kinderen.

Ouderavond Julianaschool

In één der leslokalen van de
Julianaschool aan de Brederode-
stTaat had het schoolbestuur Woens-
dag 27 April een ouderavond belegd,
welke zéér druk werd bezocht.
De voorzitter van het school-

bestuur, Mr. F. Bulthuis, opende de
avond met schriftlezing en gebed,
waarna hij de belangrijkste bijzon-
derheden, welke tol nu toe in het

schooljaar hadden plaats gehad, de
revue liet passeren.

Spreker leidde hierna de spreker
van deze avond in, n.1. de heer J.

Broekema, leraar aan een Christe-
lijke kweekschool te Amsterdam,
voor de behandeling van zijn onder-
werp: „Onze kijk op het kind".

Het interessante betoog van de
spreker werd door een uitgebreid
debat gevolgd, waarna, nadat de
voorzitter van het schoolbestuur op
de gebruikelijke wijze gesloten had,
na de spreker dank te hebben ge-
bracht voor zijn boeiende inleiding,

er voor de ouders gelegenheid was
zich met het onderwijzend perso-
neel over de vorderingen van hun
kinderen te verstaan en hiervan in

de leslokalen kennis te nemen door
inzage van het schoolwerk,

"

Levensavond
De opvoering van „Levensavond"

die Dinsdagavond in Zomerlust
heeft plaats gevonden, heeft tot een
groot succes geleid. De belangstel-
ling ervoor was bevredigend en de
uitvoering zelve heeft allen, die
haar medemaakten, bijzonder vol-
daan. Het was een genot op zichzelf,

de veterane onder de Zandvoortse
amateur-toneelspeelsters, Mevrouw
Mien Elzinga-de Vries, in deze ont-
roerende creatie van oma, weer op
de planken te mogen zien. Haar
prachtige spel heeft opnieuw allen
zéér geboeid, zelfs een spontaan
„open doekje" werd haar enthousi-
ast geschonken. We zullen ons moe-
ten onthouden van critiek ditmaal,
omdat we zelf meespeelden, doch
we hadden voor onszelf de over-
tuiging, dat deze opvoering véél
goede momenten had en dat allen
zich tot het uiterste gegeven hebben,
om er een model-uivoering van te

maken. Een woord van hulde en
waardering voor de eminente regis-

seur W. Plantenga, mag daarbij
zeker niet ontbreken.
Eveneens een woord van dank aan

het dansorkest „De Notenkrakers"
o.l.v. Jan Kemp, dat zulk een be-
langrijk aandeel had in het welsla-
gen door op bijzonder leuke en
muzikale wijze een bal te verzor-
gen, waarmee men slechts node kon
stoppen, omdat de tijd dat eiste.

Ook zij hebben ervoor gezorgd, dat
het in alle opzichten een zéér ge-
slaagde avond werd.
Wat de financiële uitkomsten

betreft, die hopen wij volgende
week te vermelden, wanneer de
eind-afrekening heeft plaats gehad.
De collecte, door ons raadslid, de
heer M.Weber aangekondigd, bracht
ƒ66,05 op. Het staat echter nu al

wel vast, dat het batig saldo niet

hoog kan zijn. De lage entreeprijs

en de betrekkelijk hoge kosten aan
deze uitvoering verbonden, zijn daar
oorzaak van. Het is verblijdend,
dat het ensemble zich bereid heeft
verklaard, niet in verenigingsver-
band uitsluitend voor weldadig-
heids-doeleinden, zich méér op de
planken te vertonen. Daarover hoort
U binnenkort öók nadere bijzonder-
heden. Voorlopig kan worden ge-
meld, dat Mevr. Mien Elzinga-de
Vries op 12 Februari haar 35-jarig
toneeljubileum hoopt te vieren. Zij

heeft verzocht met dit ensemble
dan het toneelstuk „Westerman &
Zoon" te spelen in theater Mono-
pole op Zaterdag 11 Februari van
het volgend jaar. Natuurlijk hebben
wij ons allen daartoe gaarne bereid
verklaard.

Filmavond
«De vliegende schotel»

Dat de Zandvoortse Hervormde
jeugdvereniging „De vliegende
schotel" in een behoefte voorziet,

werd Vrijdagavond weer bewezen
door het -groot aantal toeschouwers
dat zich in de benedenzaal van de
„Rotonde" bevond, waar zij een
aantrekkelijk filmprogramma voor-
""gesch'oterd~kregen:~ Voorzitter" Ger
Cense heette de aanwezigen, waar-
onder talrijke volwassenen, hartelijk
welkom en riep bij voorbaat cle-

mentie in voor eventuele breuken
bij de vertoning. Reeds enkele ogen-
blikken na het begin deed zich,

onder hilariteit, de eerste voor maar
daar bleef het verder bij.

Waren het voor de pauze een
tekenfilm „Molly en de Indianen"
en „Charlie Chaplin als behanger",
die menige lach deden opklinken,
na de pauze zorgde Renee Claire's

„Spook te koop" (the Ghost goes
West) voor menig vrolijke noot.
Deze productie neemt op grandioze
wijze een loopje met de Ameri-
kaanse ondernemingslust aan de ene
kant, en met de Engelse zin voor
tradities aan de andere zijde.

Ds. R. H. Oldeman sloot deze zeer
geslaagde avond met een kort woord
en gebed. V.

Kustwachtdiploma's

De Zandvoortse reddingsbrigade
organiseert in de komende maanden
een cursus voor het behalen van
het kustwachtdiploma. Op Vrijdag
13 Mei zal de eerste les-avond
plaats hebben in de strandtent van
de heer Jb. Kraaijenoord. Deze
cursus wordt gehouden onder lei-

ding van de heer J. E. Blankwater.

ZANDVOORT-RALLYE 1955
Een geheel nieuw evenement voor

auto's en motoren organiseert de
motorclub „Zandvoort" op Hemel-
vaartsdag 19 Mei a.s. Men heeft n 1.

een „Zandvoort-rallye 1955" uitge-
schreven, met een aparte klasse
voor automobielen en motoren. De
start vindt plaats van 12 uur 's mid-
dags af op het circuit met een een-
voudige regelmatigheidsproef, welke
aan de puzzlerit over pl.m. 100 km.
over behoorlijke wegen zal vooraf-
gaan. De gemiddelde snelheid voor
de rit is bepaald op 36 km. per uur.

Voor de allerbeste prestatie zal

een grote en kostbare „Zandvoort-
rallye" wisselbeker worden be-
schikbaar gesteld. Het gemeente-
bestuur van Zandvoort zal voer
deze rit eveneens een fraaie prijs

schenken.
,

Voor de autorijders zal de 1ste

prijs zijn een speciale Rallye-beker
en een radio-toestel; de 2e prijs een
Rallye-beker en een auto-radio; de
3e prijs een Rallye-beker en een
auto-accu.
Voor de motorrijders: Ie prijs een

speciale Rallye-beker en draagbare
radio-ontvanger; 2e prijs Rallye-
beker en platenspeler; 3e prijs Ral-
lye-beker en motor-accu.

Ook verschillende particulieren

zegden reeds fraaie prijzen toe.

De organisatoren willen deze
Rallye zo groot mogelijk van opzet
doen zijn. Met de uitwerking van
de onderdelen van het programma
kwam men nog niet geheel gereed,
doch vast staat reeds, dat tijdens de
puzzlerit verschillende attracties

vcor alle deelnemers zullen worden
ingelast.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Uitslagen van j.l. Zondag:
B.E.C.-Zandvoortmeeuwen 1 0-0
Zandvoortm. 2-R.C.H. 5 2-2
Zandvoortm. 3-D.E.M. 3 2-1

Zandvoortm. 4-H.F.C. 4 3-2
Zandvoortm. 6-H.F.C. 7 4-3

Zandvoortm. 7-Concordia 4 1-1

Stormvogels b-Zandv.m.jun. a 3-4

R.C.H. f-Zandvoortm. jun. b 4-4

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
E.T.O. 3-Zandvoortm. 3 1-1

K'land b-Zandvoortm. adsp. 0-5

Voor de interland-voetbalwedstrijd
Nederland-Zwitserland op Donder-
dag 19 Mei a.s. kunnen de leden die
een kaart hebben aangevraagd zich
a.s. Zaterdagmiddag bij Sporthuis
„Zandvoort" vervoegen, alwaar de
kaarten na loting zullen worden
toegewezen.

De competitie loopt langzamer-
hand ten einde. Nog slechts enkele
wedstrijden moeten worden ge-
speeld. De wedstrijden die van geen
belang meer zijn voor de bovenste
of de onderste plaats zullen door
de Haarl. Voetbalbond na 15 Mei
niet meer worden vastgesteld.

A.s. Zondag speelt Zandvoort-
meeuwen 2 zijn laatste uitwedstrijd
tegen Wijk aari Zee 2. Indien er ge-
wonnen wordt kunnen de reserves
een eervolle tweede plaats bezetten.
Het jun. a elftal speelt zijn laatste

wedstrijd tegen H.F.C, b te Haarlem
en kan bij een overwinning de kam-
pioensvlag hijsen. We hopen dat het
hierin zal slagen.
Het Ie Zaterdagmiddagelftal be-

sluit het seizoen met de uitwedstrijd
tegen de afdelingsleider IJmuiden.

Programma voor a.s. Zondag:
Wijk a. Zee 2-Zandvoortm. 2 12 u.

Zandvoortm. 4-D.S.S. 2 12 u.

Zandvoortm. 6-V1.Vogels 3 9.45 u.

T.Y.B.B. 7-Zandvoortm. 7 4 u.

H.F.C. b-Zandvoortm. jun. a 4u.
R.C.H. h-Zandv.m. jun. c 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
IJmuiden 1-Zandvoortm. 1 4.15 u.

Zandvoortm. 3-S.S.H. 4u.
Bloemendaal b-Zandv. adsp. b 3 u.

Hillegom c-Zandv.m. adsp. d 3 u.

Op Zondag 19 Juni a.s. vindt de
Olympische Dag plaats in het Olym-
pisch Stadion te Amsterdam. Leden
van Zandvoortmeeuwen kunnen tot

uiterlijk Zaterdag 14 Mei a.s. kaar-
ten bestellen bij Sporth. Zandvoort.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De voor Zaterdag en Zondag 1.1.

vastgestelde wedstrijden vonden
beide geen doorgang doordat de
tegenpartijen verstek lieten gaan.

Voor a.s. Zaterdag is vastgesteld:

T.Z.B. adsp. b-H.B.C. f 3 u.

Voor a.s. Zondag:
T.Z.B. jun. a-van Nispen a 12 u.

Gymnastiek T.Z.B.

De afdeling „gymnastiek" van de
R.K. sportvereniging „The Zand-
voort Boys" hoopt op Zondag 15

Mei een uitvoering te geven van
zowel rhythmisch als toestel-turnen.

De uitvoering zal plaats hebben
in het Patronaatsgebouw en onder
leiding staan van de gymnastiek-
leraar de heer Heerkens.

Uitreiking prijzen

opstellen-wedstrijd

Zaterdagmorgen a.s. om half

twaalf zal in een. besloten bijeen-

komst ten Raadhuize, burgemeester
Mr. H. M. van Fenema de prijzen

uitreiken aan de. scholieren van de
Zandvoortse scholen, die in aan-
merking komen voor een prijs in de
opstellen-wedstrijd over de bevrij-

dingsdag, uitgeschreven door het
comité „Viering bevrijdingsdag" te

Zandvoort. Een twintigtal leerlingen

komt voor een prijs in aanmerking.

Concert uitgesteld

Het concert door het Hervormd
kerkkoor, dat was vastgesteld op
Zondag IS Mei in de Hervormde
kerk, moest tot een nader te be-
palen datum worden uitgesteld,

daar de soliste, de zangeres Aafje
Heynis, door een keel-aandoening
niet in staat is, op te treden.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Hemelvaartsdag: Dr. H.K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend
gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

Hemelvaartsdag: Zr. S. M. de
Wilde, Zeestraat 67, Telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Onze U.L.O.-school

Dagelijks kan men ergens in Zand-
voort lezen: U woont toch in Zand-
voort? Doet U dan ook Uw inkopen
in Zandvoort!
Steeds trachten onze Middenstan-

ders door de levering van goede
kwaliteiten, tegen prijzen die vaak
makkelijk tegen de stadsprijzen op
kunnen, de kopers in Zandvoort te
houden. Over het algemeen hebben
we met ijverige, bona-fide zakenlui
te doen, die de eisen der klanten
eerbiedigen.
Op dezelfde wijze wordt er in

onze gemeente op alle mogelijke
wijzen getracht tot goed onderwijs
te komen op de diverse scholen.
Ondanks de ruime schoolkeus

menen toch enkele ouders, dat het
onderwijs elders beter is.

Zeer sterk is dit het geval met
de Zandvoortse U.L.O.-school. En
waarom? Is het onderwijs aan deze
school gegeven/ niet goed? Slaagden
er verleden jaar niet 14 van de 16
candidaten voor het U.L.O.-diplo-
ma? En dit is soms wel 100% ge-
weest!
Neen, die resultaten zijn niet

slechter dan ergens anders. De leer-
krachten van onze U.L.O. zijn heus
wel voor hun taak berekend.
Een ander geval is, of evenzo de

U.L.O.-leerlingen voor hun taak be-
rekend zijn. Want, voor het be-
halen van het U.L.O.-diploma moet
gewerkt worden!
En, waarom moeten de leerlingen

nog extra belast worden met het
heen-en-weer reizen naar elders,

als dit niet nodig is?

Indien U, ouders in Zandvoort.
dus plannen hebt uw kind U.L.O.
onderwijs te laten volgen, kiest dan
de eigen U.L.O.-school.
Zoekt toch in den vreemde niet,

Wat het eigen dorp U biedt!

J. Ramkema.

Weled. Heer,,

Ik zeg U hiermede dank voor Uw
schrijven in het Zandv. Nieuwsblad.
Dit onder het motto „Ergerlijk".
Als Hotelier sluit ik mij hierbij
gaarne aan. Het was, werkelijk niet
mooi meer.
Eén ding zou ik nog willen op-

merken: Ik heb steeds van de Po-
litie de volle medewerking gehad.
De Zandvoortse jeugd schijnt echter
wat dit betreft over een fijne neus
te beschikken.' Is er iemand van
deze instantie aanwezig, dan ge-
beurt er niets.

Bij de laatste meisjes-schoolgroep
was de laatste avondtrip naar het
Frans Hals Museum te Haarlem.
Tot verbazing van de Engelse en
Hollandse leiders was ook de Zand-
voortse jeugd, vol bewondering voor
de prachtige schilderijen?
Wij hopen echter, dat wij bij ver-

dere bezoeken van deze gasten,
geen hinder van de jeugd meer heb-
ben en dat zij zich Gentlemanlike
gedragen. Hoogachtend,

A. F. Linnewever,
Hotel Marina - Hogeweg.

Ouderavond H. Schaftschool

In het gymnastieklokaal van de
Hannie Schaftschool hield de ouder-
commissie van deze school op 27
April j.l. haar tweede ouderavond
van dit seizoen. De voorzitter, de
heer B. F. Bersma, verwelkomde de
aanwezigen, in het bijzonder de
spreker, de heer Dr. P. van den
Broek uit Leiden, die reeds bekend-
heid had verworven i.v.m. het psy-
chologisch groepsonderzoek ' van
schoolkinderen.

Na afwerking van het huishoude-
lijk gedeelte van de agenda gaf de
voorzitter het woord aan Dr. v.d.

Broek, die als onderwerp voor zijn

causerie had genomen „de psycho-
logie van het schoolgaande kind"'.

In een zeer interessant betoog
wees spreker op de psychologische
achtergronden in de verschillende
phasen, welke het kind moet door-
maken van kleuter tot volwassene,
of „tot het volwassen kind", zoals

spreker dit uitdrukte.

Op duidelijke wijze gaf spreker
antwoord op vele hem gestelde

vragen. De voorzitter dankte de
spreker voor zijn interessant en
leerzaam betoog en een hartelijk

applaus bewees, hoe ook deze lezing

werd gewaardeerd.

Een propagandawoord van de
heer Van Ekeren met betrekking tot

de Ver. voor Volksonderwijs leverde
6 nieuwe leden op.

Politie-diploma Engels

In het raadhuis van Zandvoort
werd een examen afgenomen voor
verkrijging van een politiediploma
Engelse taal. Alle candidaten van
het Zandvoortse politiecorps slaag-
den, n.1. de heren Rutgers, commies
administratie ; Brockhus, brigadier;

de Hoop, hoofdagent en de heren
Brandse, Faber, Pols en Smink,
agenten.

Interieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

Van 14-28 Mei o.a.

Sieraden Schiavetto
Ceramiek Thera Hermans- Hofstede-Crull
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B. ENTZINGER
ARTS

afwezig
van. 18 t.m. 31 Mei.

Waarnemers de overige
doktoren.

{/?£//#£/?&*

WIE HEEFT mijn rode
AUTOPED GEVONDEN?
Terugbezorgen tegen belo-
ning. Kees Kruisheer, De
Favaugeplein 13 hs. Zand-
voort.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

TE HUUR: Zit-slaapkamer
met balcon en kleine ka-
mer m. gebr. van keuken,
v.a. 15 Mei tot eind Juli

(óók afzonderlijk). Br. no.

50-17 bur. van dit blad.

TE KOOP of in PACHT
gevraagd: Een TAPVER-
GUNNING. Br. no. 50-18

bureau van dit blad.

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat. 12.

GEVRAAGD : Een flinke

WERKSTER. Mevr. Bak-
ker, B. Engelbertsstraat 52

NETTE JONGEN gevraagd
voor de bestellingen, bij

van Steijnen, Gr. Krocht 29

TE HUUR: grote zitkamer
en 2 slaapkamers m. gebr.
van keuken, van 15 Mei-
15 Juli. Br. no. 50-16 bur.
van dit blad.

1 jaar GRATIS WONEN!
Aang. Ie etege in A'dam-Z.
ƒ39,- p.m. 3 kam. keuken,
zonnig balcon, zolder; in
ruil voor woning in kust-
streek tot 40 km. van Am-
sterdam, J. v. Geest, Pieter
Aertszstraat 74, A'dam.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

NET MEISJE of jonge
vrouw GEVRAAGD voor
bediening. L. Drayer, Pa-
radijsweg 8. 's Avonds na
7 uur.

GARAGE TE HUUR aan-
geb. omg. watertoren. Br.
no. 120 bureau v.d. blad.

GEVRAAGD per 1 Juli

(wegens huwelijk van het
tegenwoordige): zelfstandig
MEISJE voor dag en nacht
v.g.g.v. in gezin met 2

kinderen. Brieven: Mevr.
Zwartser, Brederodestraat
128, Telefoon 2291.

TE KOOP GEVRAAGD

:

een vrij huisje of grote

garage. Behoeft niet leeg
te zijn. Br. no. 50-19 bur.

van dit blad.

GEVRAAGD: Net MEISJE
voor de huishouding voor
hele of halve dagen. Mevr.
Schuilenburg, Gr. Krocht 5

GEVRAAGD : Aankomend
ELECTRICIEN.
Henk Schuilenburg.
Grote Krocht 5-7.

AANGEB.: Konijnenhok
ƒ 10,— . Kennemerweg 76,

Zandvoort, Telefoon 2080.

DE SOM
Was- en Droog-
machine-verhuur

HAARL.STRAAT 43
TEL. 3199

Nette leerling gevraagd
SPOLDERS' LOODGIETERSBEDRIJF
Koninginneweg 43 - Wilhelminaweg 20

Wie wil
mijn mooie witte boerderij met veel ruimte en
'26 Are weiland voor kippen, RUILEN met huis
of villa kort aan Zee. G. v.d. Bosch, Nieuwe-
weg 34, Soest.

GEVRAAGD:

Verkoopster of
aank. verkoopster

en bediende
Coöperatie, Grote Krocht 1 5

%
£"v

HOERA!!
Hemelvaartsdag 1 9 Mei

heropening

Automaten-
speetzaal

in gebouw

„Zotneriust59

Kosterstraat 5

Theater „MonopoBe"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 13 t.m. Maandag 16 Mei 8 uur

MICHEL SIMON - COLETTE MAR-
CHAND - PAUL HUBSCHMID - WILLY
FRITSCH in:

Hongaarse Rhapsodie
De in prachtige kleuren opgenomen film
schildert ons het tijdperk waarin Chopin,
Liszt en Wagner hun onsterfelijke muziek
componeerden! (Toegang IS jaar).

Dinsdag 17 en Woensdag 18 Mei 8 uur

RAYMOND PELLEGRIN - GISELLE
PASCAL - PHILIPPE LEMAIRE-
NADINE BASALE in:

Thèrese de begeerde vrouw
Een realistisch geschilderd liefdesdrama
in de bergen van Frankrijk!

(Toegang IS jaar).

Donderdag 19 Mei (Hemelvaartsdag) 8 uur

ESTHER WILLIAMS - VAN JOHNSON
TONY MARTIN:

Een meisje om te stelen

Sensationeel waterski-festijn achter 8

raceboten. Een romantisch en muzikaal
zwemfeest. (Alle leeftijden).

Zondagmiddag 15 en Donderdagmiddag 19 Mei
2.30 uur

RED SKELTON in:

Wegpiraat nr. 1

U zult gieren van het lachen om dei zotte

grollen van Uw favoriete komiek!

(Alle leeftijden).

<-:- i\ Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Onze weekend-reclame:
VOOR DE BOTERHAM:

_^ t
500 gr. Lende- J

°° 9r"

E°
rk met

, { 65 Cf

.

TTtf e . * ,,,- 1 00 gr. Hamworst S
wv* **»

entrecote t z,J3
100 gr _ Rcsbeaf met 100 gr . gek ; -^e i

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1,75 worst of 100 gr. Hamworst \ * w U-l«

500 gr. Schoudercarbonade I 1.80 ggiffifftiSeSïïï! foct'.

Kaltsschenkels met veel vlees t 1 ,00 150 gr. Orig. Am. Cornedbeaf 60 et

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et. ™
g; <££•

dehakt
_;;;;; ; ; ;

| <*

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr. 150 gr! Kinnebakham 50 et.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et. 150 gr. Leverkaas 60 et.

Ziet onze etalages! Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

BBaoBBnimmmÊmmmmmammiimmmammBmmmËËaammÊÊiËmÊmmÊBUMmÊmBmmm

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Zandvoort's erkende bromfietshandei

Jac. Versfeege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
. D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

HALTESTRAAT 65 TELEFOON 2060

Is en blijft het aangewezen adres
voor mooie bloemen!

ENORME SORTERING VASTE PLANTEN
VOOR UW KAMER EN UW TUIN!

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!

Elke dag verse bloemen!

Per luxe touringcar
Zondag a.s. schitterende dag-toertocht naar de

bloeiende Betuwe
Gaarne vroegtijdig bespreken!

KOSTEN ƒ 6,— p.p.

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214 en 2560

Met Kerkman' reizen gezellig reizen!

Plaats bloemen in Uw woning!

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey

Zie het op z'n best met

„PHILIPS TELEVISIE"

ƒ1840—
Beeld 53 cm.

ƒ1395,—
Beeld 53 cm.

ƒ1095,—
Beeld 41 cm.

Antenne's diverse uitvoeringen

Hemelvaartsdag 19 Mei
voetbalwedstrijd Holland-Zwitserland

Eigen Service Dienst

TECHNISCH
BUREAU NSTRA

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort
Betaling óók in overleg

WÊmmmÊÊÊmamamÊaa

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ABrtl Prinsesseweg 15
. E3VJL. Telef. 2066

Taxi?
SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank:

HOOGWATER
H.W. L.W. Strand

berijdbaar
UW. H.W.

Mei

15 9,09 16,00 21,44 4,30 13,00-19,30

10,15 17,00 22,53 6,00 14,00-21,00

11,27 18,30 —, ,— 15,30-22,00

7,00 12,30 19,30 4,00-10,30

8,00 13,24 20,30 5,00-11,30

9,00 14,12 21,00 6,00-12,00

9,30 15,01 22,00 6,30-13,00

16

17

18

19

20

21

-02
0,55

1,47

2,33

Autorijlessen
in de nieuwste TAL

Autorijschool IJmond
in de nieuwste TAUNUS '55

Gedipl. K.N.A.C.-instructeur

Gratis verkeerstheorie.

Gratis halen en brengen

IJMUIDEN K 2550-4551

TE ZANDVOORT: P. Paap, Haltestraat 61, Telef. 2171.

Garage Kooyman, Brederodestraat 8, Telef. 2088

Chr.. Opleidingsschool voor ond.essen

bij het Kleuteronderwijs

De nieuwe cursus begint 1 Sept. Leerl. m. M.U.L.O.-dipl.
kunnen in de 2de klas geplaatst worden.

Inschrijving van nieuwe leerlingen Donderdags van 4-5
uur bij de Directeur.

F. VAN WOERDEN.
Dreef 20, Haarlem, Telef. 12267.

Warm of koud,

Slagerij Burger
staat voor U klaar!

Let op onze
speciale aanbiedingen

500 gr.

Varkenscarbonade, v.a.v .ƒ1,80

Doorr. Varkenslappen ..ƒ1,30

Mooie speklappen ƒ0,95

Magere Varkenslappen. .ƒ2,25

Fricandeau ƒ2,45

150 gr. Ontbijtspek ƒ0,57

200 gr. Saks ƒ0,59

200 gr. Haagse Leverw.. .ƒ0,45

150 gr. Kinnebakham . . .ƒ0,45

100 gr.

Hausmacher ƒ0,59

Levercocktail ƒ0,58

Osseworst ƒ0,40

Grove metworst ƒ0,49

Snijworst ƒ0,48

W'eekend-reclame:

100 gram pekelvlees.
100 gram Saks (69 c1

A.s. WOENSDAG:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Leverworst -

11,25
f 0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - "Kil. S984 - 2643-

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen eil gedistilleerd ! TELEF00N
A
2150
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Snelheid

Het is een wel héél typisch ver-
schijnsel dat de gedachten van de
mens zich onder de meest vreemde
omstandigheden en op momenten,
dat men dat in 't geheel niet ver-
wacht, plotseling concentreren op
iets, dat opeens in de herinnering
te binnen rschiet. Zoiets overkwam

I
mij, toen ik j.l. Zaterdagmiddag in
de Jaguar van Hans «au Dieten met
een snelheid van bijna 150 mijl per
uur, die ik 'op de meter op het
rechte eind aflas, naast de coureur
gezeten, over ons circuit schoot.
En terwijl onder daverend motor-
gedreun de ' Tarzanbocht op ons
leek af te stormen, toen ik moeite
kreeg bij die formidabele snelheid
met de ademhaling en nog wat die-
per wegdook-om de koude gierende
wind te ontgaan, toen al mijn ze-
nuwen gespannen waren rondom
dit sensationele, deze grote beleve-
nis, toen flitste plotseling door mij
heen, dat ik onze burgemeester eens
bij een prijsuitreiking had horen
zeggen — ik meen', dat het was bij

de „Grand Prix" — dat ons leven
véél meer ingesteld moest zijn op
snelheid en dat het naar des bur-
gemeesters zin, nóóit hard genoeg
in het leven kon gaan. Gekke ge-
dachte, want ik dacht bij dit voort-
stormen door de bochten: Zou onze
burgemeester dat nóg zeggen, wan-
neer hij nu eens hier in deze ren-
wagen zat en niet ik. Ik weet het
-niet, -vermoedelijk zou hij- hetzelfde-
hébben gedacht, als ik, 'n.l.: „Het
gaat me hard genoeg zo".
Ik kan er' de Nederlandse auto-

rensport vereniging, onze zo vól
idealen zijnde N.A.V. niet dankbaar
genoeg voor zijn, dat ze de verslag-
gevers in staat stelde, met de prak-
tijd van deze rensport kennis te

maken. Want nu weet ik, wat dit
autorennen betekent. Nu weet ik,

dat stalen zenuwen, een enorm ge-
concentreerd zijn, moed, durf en
uithoudingsvermogen nodig zijn om
deze voortstormende snelheids-
monsters in bedwang te houden,
hun snelheid in te tomen als dat
nodig is en ze in razende vaart voort
te jagen, als dat mogelijk blijkt.

En als het gaspedaal op de plank
wordt gedrukt en t7i tomeloze vaart
het dennebos als een egaal groene
streep voorbijflitst, als bij het in-
gaan van het rechte eind de tribune
op U aanstormt, als niets deze brul-
lende massa van kracht en snelheid
lijkt te kunnen tegenhouden, dan
zou één enkele verkeerde handeling
de rampzaligste gevolgen kunnen
hebben. Dit weten de coureurs ach-
ter het volant, doch zij hebben deze
losgelaten snelheid vast in handen
en beteugelen die op het juiste
moment met hetzelfde gemak als
waarmede zij die hebben losgelaten.
Dit autoracen is een sport van ver-
beten grimmigheid, daarnaast van
dolheerlijke sensatie en ik kan mij
zo voorstellen, dat hij, die zv'tj, hart

Spannende motorraces
staan a.s. Zondag te wachten

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„Zanvert gaet nou eindeluk

'n „lichte" badplaes worde!"

Dat de inter-
nationale motor-
en zijspan-races
op ons circuit
Zondag a.s. uiter-
mate spectaculair

zullen zijn en spannender dan. ooit
te voren, dat is ons wel duidelijk
gebleken tijdens de persconferentie,
die de K.N.M.V. Dinsdag j.l. hield
in hotel Amercain in Amsterdam
en waar de voorzitter der K.N.M.V.,
de heer Bruinsma, een uiteenzetting
gaf over hetgeen, Zandvoort die dag
te wachten staat.

In de eerste plaats werd nog nóóit
voor een race een veld rijders bij-
eengebracht, als dat ditmaal het
geval is. Méér dan 100 rijders zul-
len aan de start verschijnen, waar-
onder zich zéér bekenden bevinden
en anderen, die we op ons circuit
nog niet zagen, doch die wel eens
voor de grote verrassing zouden
kunnen zorgen.

Dat de oude — reeds scherp ge-
stelde records — in '54 gemaakt,
opnieuw zullen, sneuvelen, staat wel
zo goed als vast. Weet U ze nog
deze fantastische tijden?
In de 125 cc. Parus, de Tsjech, in

2.12.5 is 113,92 km./u.
In de 250 cc. Reichert, Duitsland,

in 2.07 is 125,05 km./u.
In de 350 cc. Ahorn, Engeland,

in 1.57.2 is 128,79 km./u.
.In de 500 cc. Kostir, Tsjech, in

1.52.8 is 132,64 km./u.
Zijspannen: Hildebrand, Duitsl.,

-in -2.09 -is~117,01~km:/u. .,—". -»~;— -~

Technische verbeteringen aan de
machines zullen de snelheden heb-
ben opgevoerd, ronde records zullen
opnieuw sneuvelen, doch met hoe-
veel? Dat- is de vraag, die allen
bezig houdt.
Wat het programma betreft, om

1 uur wordt gestart met een wed-
strijd over 12 ronden in de 125 cc.

klasse. Cm 1.45 uur volgt de 1ste
manche zijspan-races over 6 ronden.
2.15 de 350 cc. klasse over 18 ronden.
3.05 de tweede manche zijspannen
over 6 ronden; 3.35 uur de 250 cc.

klasse over 15 ronden. 4.30 uur de
laatste manche zijspannen over 6

ronden en 5 uur de 500 cc. klasse
over 20 ronden.

In de 125 cc. Tdasse zijn 18 deel-
nemers, w.o. 12 Nederlanders, 2
Duitsers, 2 Tsjechen, 1 Oostenrijker
en 1 Italiaan. Onder de Nederlan-
ders zien we bekende namen als du
Pont op Augusfea, Lo Simons op
Mondial en Kaspers op Sparta. Of

eraan gegeven heeft, van geen op-
houden meer weet.
Eén ding is voor mij komen vast

te staan tijdens dit wonderlijk be-
leven en wel, dat het hoog tijd

wordt, dat ons circuit wordt ver-
lengd, het rechte stuk was mij véél
te kort en een paar bochten mogen
ze er, wat mij betreft, óók wel uit-

halen, vooral dat venijnige krom-
minkje achter de pits.

Heren van de N.A.V.; mijn harte-
lijke dank voor deze onvergetelijke
middag. Ik ben ons circuit nu héél
anders gaan bezien!

Verlichting

Van meerdere zijden mogen we
zo af en toe horen, hoezeer men de
seizoenverlichting in onze gemeente
op prijs stelt. Badgasten en inwo-
ners waarderen deze inspanning van
onze winkelstand toel héél bijzonder.
Temeer zal men dit doen, wanneer
men zou horen, zoals dat ons ging
deze week, dat b.v. aan de seizoen-
verlichting van Kerkstraat, Kerk-
plein en Raadhuisplein — schrikt U
niet lezer — uier en twintig, zegge
24 lüinkeliers niet meedoen! Een
handjevol winkeliers betaalt deze
verlichting, want elders schijnt het
niet beter te zijn. Maar ze profiteren
er maar dl te graag van. Ze zouden— deze achterblijvers — niet graag
willen, dat hun seizoenuerlichting,

die de hunne niet eens is, zou ver-
dwijnen. We zullen, om U een juist

inzicht te geven in de situatie in de
Kerkstraat, volgende week eens een
lijstje publiceren van diegenen die
deze uerlichting betalen. Het aantal
is ontstellend klein. Kom heren, dat
kan toch zo niet blijven? Wees soli-

dair met de goedwillenden en be-
taal mee!

hun tweetact-machines het zullen
kunnen bolwerken tegen de kop-
kleppers der buitenlanders, zal moe-
ten worden afgewacht; persoonlijk
zien we er niet veel heil in, doch
een fraaie strijd tussen de Neder-
landers onderling, mag zeker wor-
den verwacht. Bijzonder sterk zijn

de Tsjechen Parus en Bartos, die
beiden een C.Z. rijden, doch óók de
Italiaan Massimo, die een Augusta
berijdt en een officieuze fabrieks-
rijder is, zal stellig van zich doen
spreken. Een spannende strijd kan
in deze kleine klasse worden ver-
wacht.

Niet minder dan -^22 deelnemers
telt de 250 cc. klasse, 'een aantal, dat
in deze klasse nog nimmer werd be-
reikt. Onder hen zijn 8 Nederlan-
ders, 10 Duitsers, 1 ,'Engelsman, 1

Oostenrijker en 2 Tsjechen. Onder
de Nederlanders zien we P. Bakker,
de kampioen 500 cc. van vorig jaar
en Henk Steman, beiden op' een
N.S.U., het zal een titanenstrijd
.worden tussen hen beiden, maar C.

van Ewijk zal zich ongetwijfeld bij

dit tweetal voegen, rijdend op een
gloednieuwe N.S.U., die goed wordt
geacht voor 200 km. Onder de bui-
tenlanders vragen Thorn Prikker
(Duitsland), Whelan (Engeland) en
Meier (Duitsland) ongetwijfeld onze
aandacht.

30 inschrijvers starten in de 350
cc. klasse, t.w. 9 nationaliteiten, w.o.
8 Nederlanders, 7 Duitsers, 5 Engel-
sen, 3 Belgen,X Zweden, 1 Oosten-
HjkerriïFrarismantn^AislrMiër-"èn*'
1 Ceylonnees. '

Drikus Veer rijdt een Jawa en
zal het moeten opnemen tegen
cracks als Bartali, Knees enl Klager
uit Duitsland, die de nieuwe Horex
berijden op Knees na, die een Nor-
ton heeft en niet te vergeten tegen
de bekende rijder Mc. Alpine uit
Australië eveneens op Norton. Ook
het verdere veld is hier zéér sterk
en met grote belangstelling wordt
uitgezien, naar hetgeen de Zweden
zullen verrichten, twee op Norton en
één op A.J.S., een nationaliteit, die
wij nog niet eerder op ons Zand-
voortse circuit- aantroffen.

De sensatie van de dag zal —
naar wij vermoeden — de 500 cc.

klasse brengen, waarin 32 deel-
nemers verschijnen. Ook hier zijn 9

nationaliteiten, n.l. 12 Nederlanders,
6 Duitsers, 4 Engelsen, 3 Zweden,
2 Tsjechen, 2 Belgen, 1 Australiër,
1 Fransman en 1 Ceylonnees.

• De beide Tsjechen Stastny en
Helikar rijden op de 1 pits Jawa-
kopkleppers en worden zéér sterk
favoriet geacht, doch zij zullen het
moeten opnemen tegen vader en
zoon Knees op Norton en B.M.W.,
die de Duitse eer zullen trachten
hoog te houden, tegen de Straal-
jager-piloot Koster (Ned.) op Nor-
ton, tegen Piet Knijnenburg op
Matchless, die tijdens de vóór-
training reeds 1.57 draaide, d.i. ruim
130 km./u. en tegeni de Nederlander
Rozenberg op B.M.W., die een-
zelfde vóór-trainingstijd maakte.
P. Bakker tenslotte kreeg een Nor-
ton, kersvers van de fabriek uit
Engeland en zal er heus wel mee
weten om te gaan.
Tenslotte brengt de zijspan-klasse

10 deelnemers, n.1. 1 Nederlander,
4 Duitsers, 1 Engelsman, 3 Belgen
en 1 Oostenrijker. De Nederlander
is Henk Steman op Norton en we
verwachten héél veel van deze
doorgewinterde zijspanrijder. Har-
ris (Engeland) op Matchles zal zeker
eveneens een knap nummertje
weggeven, evenals Wijns uit België
op Norton. Pongratz uit Oostenrijk,
waar hij kampioen werd en tot nu
toe alle wedstrijden won, start op
Norton en brengt als passagiere
Fraulein M. Winterberger, die be-
kend staat als de zijspan-acrobate.
Wij zijn benieuwd, wat zij ons te
zien zal geven.
Zo bracht de K.N.M.V. een uitge-

lezen veld rijders bij elkaar waar-
voor grote bewondering past. Men
had het moeilijk beter kunnen wen-
sen en als het weer wil medewer-
ken dan kunt U ervan opaan, dat
er iets héél héél bijzonders gaat
gebauren. aj.-Zondag. pp-pns-circuit.
Het kan een motorfeest "worden als

nooit te voren, waarvoor de training
plaats heeft Vrijdag van 2 toti 5 en
Zaterdag van 9-12 en van 2-5 uur.

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

BURGERLIJKE STAND
23-19 Mei 1955.

Getrouwd: H. Nijenhuis en J.Dam
J. Halderman en W. C. Paap.

HOOGWATER
H.W. h.W. H.W. L.W. Strand

Mei berijdbaar
22 3.22 10.30 15.51 23.— 7.30-14.00

23 4.08 11.— 16.40 23.30 8.00-14.30

24 5.— 12.— 17.30 0.30 9.00-15.30

25 5.49 13.— 18.20 1.30 10.00-16.00

26 6.40 13.30 19.11 2.— 10.30-17.00

27 7.33 14.30 20.07 3.— 11.30-18.00

28 8.36 15.30 21.09 4.— 12.30-19.00

Berichtvan Touring Zandvoort
In aansluiting op het bericht, dat

vorige week voor de kust van Zand-
voort een zeemeermin gesignaleerd
zou zijn, zijn in de dagbladen diverse
publicaties verschenen. Men zal er
echter goed aan doen de berichten
met enige reserve te ontvangen,
daar tot op heden nog nooit een
zeemeermin gevangen werd. Het
nieuwe bericht, dat gisteren op-
nieuw voor de kust van Zandvoort
eenzelfde zeedier is waargenomen
door een tweetal garnalenvissers,
moet dan ook in dat licht worden
gezien. Niettemin waren de be-
richten nu zéér pertinent en er
wordt dan ook overwogen binnen-
kort een nader onderzoek op zee in
te stellen. Of een dergelijk zeld-
zaam zeedier gevangen kan worden
blijft voorshands nog een open
vraag.

Gouden huwelijksjubileum

" 'Voor het gouden huwelijksfeest"
van jachtopziener Toon Jansen, in
dienst bij de familie Quarles van
Ufford, wonende aan de Zandvoort-
selaan no. 80, dat Woensdag j.l.

werd herdacht, bestond een zéér
grote belangstelling.

Onder de velen, die het gouden
echtpaar kwamen gelukwensen be-
vonden zich o.a. afgevaardigden van
de Nederlandse bond van de dienst-
hond; de korpschef van politie te
Zandvoort; Jhr. Mr.W. van Lennep;
pastoor W. van Diepen, raadsleden
van Zandvoort en vele particulieren.
Veel bloemen en geschenken wer-
den aan het jubilerende echtpaar
geschonken, dat deze dag wel op
duidelijke wijze heeft ervaren de
populariteit die men in Zandvoort
en vèr daarbuiten, geniet.

VerBoren:
gouden armband

met 8 saffieren en 7 robijntjes. Tegen beloning
terug te bezorgen p.a. E. Hassing, Zandv.laan 35.

DE NIEUWSTE VOORJAARSMODELLEN

COLLECTIE

zijn verkrijgbaar bij:

Mevr. Peters-Smit
bekwaam corsetspecialiste met
20 jaar lange ervaring. Zij is gaarne
bereid U na telefonische afspraak

persoonlijk te adviseren.

<H6èi

tel. 10605

Grot* Houtstraat 110, Haarlam fco. Clnama Palaea

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 2793

Uw teint

iong en fris als de morgen...

...door de nieuwe Vitamol, 4-voudig geactiveerd

Alle stoffen die Uw huid nodig heeft zi|n in Vitamol

geconcentreerd. Gun Uw huid deze weldaad Neem
zo spoedig mogeli|k een proef met Vitamol en U
zulf Vitamol waarderen.

M *^ d« originele i

•
vUamlna*crim«

Voedingscfèüie (groene lube) voor de nacht fu t> e

Dagcrème (blauwe tube) voor de dag '"'^

In Zandvoort uitsluitend verkrijgbaar bij:

PARFUMERIE

^VtucAsLsaJLt>\4

Kerkstraat 23 Telef. 2107



ZD&r ~j$od&cfci f^etrovltck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903
Gezelligheid

Uitreiking prijzen

opstellen-wedstrijd

Zaterdagmorgen om half twaalf
heeft in het Raadhuis burge-
meester Mr. H. M. van Fenema,
namens het gemeentebestuur de
prijzen uitgereikt aan des leerlingen

van de 6de klassen van alle Zand-
voortse scholen voor lager onder-
wijs, voortgezet lager onderwijs en
de U.L.O. school, die in aanmerking
kwamen voor een prijs in de opstel-
lenwedstrijd over het onderwerp:
„Bevrijding", welke wedstrijd door
de commissie: „wedstrijden en spe-
len" was georganiseerd binnen het
kader van de viering der bevrij-
dingsfeesten.
De bijeenkomst,, waarvoor door de

beide wethouders bericht van ver-
hindering was gezonden, werd bij-

gewoond door de gemeente-secre-
taris, alle hoofden der Zandvoortse
scholen en genoemde commissie
„viering bevrijdingsdag". De prij-

zen bestonden uit boekwerken,
waarbij alle in aanmerking komen-
den een gelijkwaardige prijs ont-
vingen.

Vóór de burgemeester tot de
overhandiging ervan overging, wees
deze op het grote belang van de
viering der bevrijdingsdag en wees
in geestige bewoordingen op de
diepe betekenis daarvan, speciaal
voor de jeugd. Het verheugde spr.

zéér, dat zovelen in de gemaakte
opstellen rijkelijk hun fantasie had-
den laten werken, „want", aldus
spreker, „het leven, dat dikwijls
ontstellend arm is aan fantasie,

wordt door het ontbreken daarvan
tot een dor iets. Fantasie immers is

het begin van alles en uit de fan-
tasie wordt de werkelijkheid méér
dan eens geboren. Houdt daarom óók
verder de fantasie in het leven hoog
want dat is bijzonder waardevol".
Met een persoonlijk woord tot elk

der prijswinnaars reikte vervolgens
de burgemeester de fraaie boeken
uit en wel als volgt:

Hannie Schaftschool: Dick van
Dijk en A. Deutekom.

Julianaschool: Rini de Pater en
Evert- Smoorenburg.
Karet Doormanschool: Renée Co-

hen, Nora de Haas, Nellie Keur,
Ada Paap, Lenie Visser en Gerard
van der Wolde.

Mariaschool: Betsy Blankendaal
en Hans versteege.

Dr. Albert Plesmanschool: C. Aaij
en C. Penaat.

Wilhelminaschool: Tini Buissink
en Dries Visser.

Wim Gerten.bachsch.ool: Truus v.

Duijn, Greet Diependaal, Thea Mo-
lenaar en D. van 't Zand.

Huidgenezing
Huidzuiverheid • HuldgezondheidRU ROL

En jauijtjej verdrogen door Purolpoader

Deeljvan het tentenkamp
verwoest

De felle Zuidwesterstorm van
Woensdag, een vrijwel ongekend
verschijnsel voor deze tijd van het
jaar, heeft in Zandvoort, vooral wat
het tentenkamp betreft, catastro-
phale gevolgen gehad. Reeds om-
streeks 10 uur liet Zandvoorts
burgemeestter via de radio bekend
maken, dat de bewoners van de
tenten deze dienden te ontruimen,
omdat zéér hoog water te wachten
was. Omstreeks 11 uur bereikte dit

de eerste rij tenten. Wat de wind
nog heel had gelaten, vernielde het
hoog opstuwende water. De tenten
werden onderspoeld, zakten scheef
en woeien om, beddegoed en meu-
bilair werd in zee gedreven en al

spoedig kreeg ook de tweede ten-
tennj het danig te verduren.

De ravage nam steeds toe en. om-
streeks half één bood het tenten-
kamp een aanblik als had een
zware aardbeving gewoed. Het vol-
tallige politiecorps, de dienst voor
publieke werken en leden van de
brandweer trachtten met behulp
van vrijwilligers en de bewoners
nog te redden, wat er te redden
viel, doch vast staat nu reeds, dat
de omvang van de schade voor vele
bewoners, die hun tent geheel en de

inboedel gedeeltelijk verloren, cata-
strofaal was.
Van de ruim 650 tenten werd zeker
een derde deel geheel of gedeeltelijk

vernield, alleen de eerste rij, hoog
tegen de duinen, ontkwam aan de
watervloed, doch kreeg schade door
de wind.

De strandpachtersgebouwtjes door-
stonden over het algemeen wind en
water, wèl kwamen zij als kleine
eilanden, temidden van een kolken-
de branding te staan, doch grote
schade werd niet aangericht.

Het hoog opstuwende zeewater
overspoelde zelfs de trappen van de
Rotonde, een verschijnsel, dat slechts

bij zéér zware stormen in de win-
termaanden méér voorkwam.

Wij kunnen thans reeds medede-
len, dat de korpschef van politie en
Dr. J. van der Meer besloten, een
comité van actie in het leven te

roepen, om de meest getroffen kam-
peerders te helpen. Hierover in ons
eerstvolgend nummer méér!

Postduivensport

De postduivenvereniging „Pleines"
hield Zondag 8 Mei een wedvlucht
vanaf Vilvoorde. De eerste vogel
werd getoond om 10 u. 22 min. 48 s.

Uitslagen: H. Lansdorp 1 4 12 13
14 24 38 62; C.Visser 2 41 50 51 58 70;

A. Paap 3 26 60; Th. H. v.d. Meulen
5 7 21 25 30 33 34; C. K. Draijer
6 8 52 66 67; A. Dorsman 9 17 22
23 27 32 39 40 43 55; J.Schrander 10;

C. Koper 11 15 29 63; P. Koper 16
20 59 61; J. Donker 18 28 48 64;
G. Driehuizen 19 31 57 65 68; B.
Lukkassen 35 37 42; J. Koning 36 47;
A. Molenaar 44 69; A. Driehuizen
45 46 53; V. C. de Muinck 49 50;
A. H. Daane 54; C. Keur 56.

J.1. Zondag werd een wedvlucht
gehouden van St. Chislain af over
een afstand van 225 km. De eerste
duif werd getoond om 12 uur, 21
minuten, 13 seconden. De uitslagen
waren als volgt:

J. Schrander 1 11 16 46 50 51; C.
Visser 2 59; H. Lansdorp 3 9 18 28;

A.Dorsman 4 14 22 23 24 27 37 41 53;
C.K. Draijer 5 8, 15 17 40; Th. H.
van der Meulen 6 10 13 19 32 34 39;
Corn. Koper 7 30 57; A. Paap 12 49;

G. Driehuizen 20 26 36 47; P. Koper
21 52; B. Lukkassen 25 45 48; J.

Ponker 29 33; C. Keur 31; A. H.
Daane 35 43; H. Bartens 38 56;

A. Molenaar 42; V. C. de Muinck
44 58; C. Allebes 54; J. Koning 55 60.

Tennisnieuws
Het eerste team is de inzinking van
verleden week blijkbaar nog niet

te boven en verloor in eigen park
van Westrust, waartegen het de uit-

wedstrijd royaal had gewonnen.
Alleen het derde team boekte een
overwinning, maar ook de jeugd
speelde een goede wedstrijd met
beloften voor de toekomst.

De uitslagen, waren:
T.C.Z. 1-Westrust 3 3-5

Brederode 3-T.C.Z. 2 8-0

T.C.Z. 3-Donald Duck 7 6-2
Westrust 4-T.C.Z. 4 5-3

Volgende week worden gespeeld:
Bloemendaal 2-T.C.Z. 1

T.C.Z. 2-De Aemstelspelers 5

Bastione 2-T.C.Z. 3
T.C.Z. 4-V.V.G.A. 5

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Parfums.

Coiffure-

creations

Watergolf f 3,75

Coupe f 1,75

Permanent Wave, compl. f17,50
Cold Wave, compleet f17,50

R.Saui

TMrbe'ckéstraal li,.jZaj}dyfforf
.'-'*& a:.pis Hotel^fidiï&es'4'v£

Kerkmuziekavond
De kerkmuziekavond door het

Hervormd kerkkoor in de Herv.
kerk, welke door ziekte van de
soliste, Mej. Aafje Heynis moest
worden uitgesteld, is thans bepaald
op 'Zondagavond 5 Juni a.s. Op het
uit te voeren programma komen wij
t.z.t. nog nader terug.

Wrijf Kou en Pijn
weg rtiet DAMPO
Jeugdtoneel op Pinkster
Naar wij vernemen zal de ko-

mende Pinksterdagen Montagne's
Jeugdtoneel uit Haarlem zowel op
lste als op 2de Pinksterdag een
tweetal jeugdvoorstellingen komen
verzorgen in Esplanade. Dit jeugd-
toneel heeft in diverse plaatsen in

ons land zijn sporen op dit gebied
verdiend, treedt regelmatig en vrij-

wel uitsluitend voor de jeugd op en
heeft de reputatie, op uitstekende
wijze haar programma, dat sterk
tot de jeugd spreekt, te verzorgen.
Er zal o.a. een poppenkast zijn,

de heer Gerry Montagne zelf zal
zijn verbluffend jongleer-program-
ma vertonen en met zijn assistente
zijn niet minder verbazingwekkend
goochelnummer, terwijl leuke zang-
en behendigheidwedstrijden zowel
voor jongens als voor meisjes even-
eens zullen worden ingelast.

Onze ouders weten dus, waar zij

met een gerust hart hun kinderen
de komende Pinksterdagen kunnen
heenzenden, wanneer onverhoopt 't

weer geen „strandweer" zou zijn.

Zo langzamerhand beginnen we
daar al op te rekenen. Voor de ver-
dere bijzonderheden verwijzen wij
naar de annonce, die in het nummer
van Vrijdag a.s. zal worden opge-
nomen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 27 Mei hoopt de afdeling

Zandvoort van de Ned. Christen
Vrouwenbond haar laatste bijeen-
komst van dit seizoen te houden in
de nieuwe consistorie der Herv.
kerk. Droste's cacao- en chocolade-
fabrieken zal dan de bedrijfsfilm:
„Geschenk der goden" vertonen.
Ook niet-leden zullen op deze avond
welkom zijn.

Langs de Vloedlijn

Een edel hart onderstelt geen
kwade gedachten bij een ander,
omdat het er zelf geen heeft.

Racine.

ZAND V O O RT..E R S

Gouden huwelijks-jubileum van bekend Zandvoorts jachtopziener

Woensdag 18 Mei was het 50 jaar
geleden, dat een bekend Zandvoorts
echtpaar in het huwelijk werd ver-
bonden. Op 18 Mei 1905 trouwden
n.1. de heer A. M. Jansen en Mej.
Corn. Rolvers, thans wonende aan

de Zandvoortselaan no. 80. De bruidegom werd 'geboren
in Hoofddorp op 11 April 1880, de bruid in "Vogelen-
zang op 10 Juni 1878. Oorspronkelijk was het de
bedoeling van de heer Jansen, het bloemistenvak te
kiezen en hij trad in dienst bij verschillende bollen-
kwekers in Hillegom, waar hij in die tijd óók zijn

woonplaats had. Maar al spoedig' kwam. "er voor hem
een aanbieding, die beslissen zou over zijn verder
leven. In 1908 kreeg hij van de familie De Favauge
het verzoek, in dienst te treden, als jachtopziener in

hun uitgestrekte duinterreinen, die — na ' het over-
lijden van zijn eerste jachtheer — in het bezit kwamen
van de familie Quarles van Ufford. Het was een kolfje
naar zijn hand, want reeds van jongen af aan had hij

een grote liefde gekoesterd voor ' de düinstreek." Hij
kwam met zijn vrouw te wonen op het zgn. „Zwarte
Veld" eenzaam gelegen in de uitgestrekte' duinterrei-
nen tussen Vogelenzang-Noordwijk en Zandvoort.
Een jachtopziener, die reeds in dienst was verklaarde:
„In die eenzaamheid eten jullie geen zak "zout" op",
maar de man kreeg ongelijk, want dertig jaar hielden
zij het er uit en nu nog praat da bruidegom enthou-
siast over de heerlijke tijd, daar in die ongerepte
natuur doorgebracht. In Augustus '38 verhuisden zij

naar de Zandvoortselaan no. 80, waar zij nu nog altijd

wonen en vanwaar de bruidegom ook nu-nog elke dag
de duinen intrekt om zijn werk te verrichten. Onver-
moeibaar en vol energie is hij nog altijd, deze thans
75-jarige jachtopziener.

Er zou een boek te schrijven zijn over dit zo rijk
aan afwisseling zijnde leven, maar Toon Jansen, zoals
men hem in Zandvoort kent, is een gesloten mens, die
niet houdt van publiciteit en het liefst deze gouden
huwelijks-herdenking binnenshuis zou hebben ge-
houden. Maar dat dit niet ging, daarvoor zorgden zijn
familieleden, zijn kinderen, waarvan er van de 5 nog
4 in leven zijn en die een erepoort bij zijn huis hebben
opgericht. Daarvoor zorgden óók zijn jachtheren, ' die
deze grote gebeurtenis in het leven van hun trouwe
jachtopziener niet zonder meer voorbij lieten gaan
en hem en zijn bruid — vergezeld van hun echtge-
noten — kwamen gelukwensen en een fraai radio-
toestel aanboden. Dat dit jubileum niet zonder meer
voorbij ging, daarvoor zorgden óók de velen, die hij

tot zijn vrienden mag rekenen en dat zijn er niet

weinigen, want hij verwierf zich als jachtopziener
grote bekendheid. U moet er het boek „stropers" (Uit

het dagboek van een jachtopziener), geschreven door
T. Starrebroek maar eens op naslaan. De jachtopziener
Dorus, die daarin zulk een belangrijke rol speelt, is

onze bruidegom'.

Maar ook op ander gebied maakte hij tot vèr buiten
Zandvoort' naam. Hij kende van zijn jeugd af aan
slechts één hobby: n.1. het dresseren en africhten van
honden."Toon Jansen is één der alleroudste leden van
de Nederlandse bond van de diensthond, hij was de
eerste, die in Zandvoort een afgerichte politiehond
bezaT eh' naar alle waarschijnlijkheid — doch geheel
zeker is dit niet — óók de eerste in Nederland! Nog
steeds .besteedt hij aan deze sport véél tijd "en vele
jongeren hebben bij de africhting van hun'honden aan
deze veteraan zéér veel te danken.
Ook de stropers, die hem vanzelfsprekend zoveel

mogelijk uit de weg blijven, wanneer zij en hij op
karwei zijn uitgetrokken, waarderen hem tóch, want
zij weten het: jachtopziener Toon Jansen is geen
gemakkelijk, maar een eerlijk, sportief en rechtvaar-
dig mens? Ze maken "het hem trouwens "niet te moei-
lijk de ïaatste tijd, deze leden van'het stropers-gilde,

want de myxomatose woedt nog altijd voort in' ""de

Zandvoortse duinen en elke "dag opnieuw wórden dood
gevonden dieren door hem vernietigd.

Zo vergleed het leven van deze nog krasse bruide-

gom temidden van avontuur, temidden -ook van een
natuur, waaraan hij zijn gehele hart verloren" heeft,

want men kan Toon Jansen maar héél moeilijk wijs-

maken, dat er nog iets mooiers zou zijn" dan onze
Hollandse duinen. Dapper werd hij daarbij steeds bij-

gestaan door zijn echtgenote, die dagen en nachten
in de grootste eenzaamheid doorbracht, wanneer haar
man „op tocht" was. En de avond van haar leven
brengt ze door in' deze kleine dienstwoning, stil maar
zittend voor het raam in het achterhuis, met dat

weergaloos fraaie uitzicht over Hollands blonde dui-
nen!" waarin" 'ook zij haar gehele leven doorbracht.
Dê' avond" van"haar werkzaam leven, een levensavond
die haar in zichzelf heeft doen keren, nu doofheid haar
kwam plagen. Ma'ar haar geest is nog helder en héél

dat wonderlijke leven in deze heerlijke natuur staat

nog vlak voor haar.

Zandvoort heeft het dit sympathieke gouden bruids-
paar op hun jubileumsdag niet aan belangstelling doen
ontbreken, waarover in een apart stukje méér. Van
harte wensen wij ons sympathieke gouden bruidspaar
Gods beste Zegen en nog vele gelukkige jaren! K.

Dankbetuiging

Voor de vele en hartelijke bewijzen
van deelneming, ondervonden bij

het plotseling overlijden van mijn
geliefde man

J. STOL
betuig ik langs deze weg mijn op-
rechte en hartelijke dank.
Dat hij in brede kring geliefd was

en werd gewaardeerd sprak uit dit
spontane medeleven en is mij bij
dit grote verlies tot bijzonder veel
steun geweest.

D. Stol-van Paaren.
Zandvoort, 20 Mei 1955.

Thorbeckestraat 24.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. B. Richters

van de Zendingsschool te Baarn.
(Zendingszondag.)

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds. W. van Limburgh, em.
pred. te Bennebroek. Jeugddienst.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapeï. Spr. Jhr.
Mr. A. F. de Savornin Lohrnan.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, van Haarlem,

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur,
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

Raadsvergadering
De raad der gemeente Zandvoort

zal Woensdagavond a.s. (dus niet op
Dinsdag) om 8 uur in openbare ver-
gadering bijeenkomen.
De agenda was bij het ter perse

gaan van dit nummer nog niet in
ons bezit, doch in elk geval komt
aan de orde het voorstel van BenW tot verbetering van de straatver-
lichting, waarvoor een crediet'van
ƒ168.000 wordt gevraagd; verhoging
van de straatbelasting op gebouwde
eigendommen van 6 op 10 eni invoe-
ring van een straatbelasting op* on-
gebouwde eigendommen van 3 pCf.

Balcon-rvaria
Wullum: Nou nou, Aerie, dat was

'n best veurjaers-storrempie de
af'elope Woensdag, 'k ken me niet
heuge, zoiets in deuze taid ooit te
hebbe mee'emaekt.

Aerie: Ik óók niet, jü, en onze
kampeerders hebbe d'r 'n knappe
strop an. 't Is hardstikke zonde
van al die mooie hoisies, hoe
motte ze nog ooit an nieuwe
komme?

Wullum: Daer zal óók wel weer wat
op 'evonde worde, jü, wij Hol-
landers, en de Zanverters hore
daer óók bai, denke d'r niet an,
om mense, die boite d'r schuld
deur 'n ongeluk worde ,'etroife,

allienig veur de schaede te laete
opdraeje.

Aerie: Zo is 't Wullum, d'r is nog
altaid ien spreekwoord: „komt
taid, komt raed"" en dat zal hier
óók wel zo zain.

Wullum: Maer tóch blaif ik zegge
Aerie: „Ze motte onze kampeer-
ders niet meer zo vlak bai de zee
laete staen, dat 's veuls ,te ge-
vaerluk, want we hebbe 't nou
alweer 'ezien: de zee kan óók in
't veurjaer méér vtj'and 'dan
vriend zain.

Aerip: Percies wat ik 'edocht heb
Wullum, maer .de gemiente zal
nou wel maetregele neme en nou
ik 't toch over" ons gemientebe-
stuur heb, heb jai 'eleze en 'ehoord
dat we méér licht in de straete
kraige?

Wullum: Nou en of eni ze gaen 'et

metien goed anpakke óók. 't Kost
wel een paer cente, maer dan is

't ook metien veur mekaer. 't Was
brood en broodnojig jü, want óók
onze badgaste klaege nou al 'n

paer jaer over 't slechte licht.

Aerie: Van badgaste 'esproke Wul-
lum: d'r zain d'r nog niet bar veul,
maer dat kan ook moeilijk anders,
zolang je in 't veurjaer nog loopt
te verrekke van de kou.

Wullum: 't Zal wel beter worde jü,
want de zeumer mot' nog komrne.
'k Verlies zo gauw de moed niet.

Aerie: Ik óók niet Wullum, maer 'k

zeg maer zó: alles, wat je alvast
binne heb, kenne ze je niet meer
afneme.

Wullum: Dat zalle onze ministers
óók wel zegge, Aerie, en wat zeg
jai van vaedertje Drees? Die is

d'r " zo iniens maer lillek tussen-
oit 'edraejt.

Aerie: En "'t mooiste is, dat z'n aige
mense „'em die das hebbe om-
'edaen, hoewel ik t' kinderachtig
vin, om zo maer iniens weg te

lope, as je je zin niet kraigt, as

alle andere mense dat óók deje,

zat 'er niemand lang op 't zellefde

plaesie.



Oud-Zandvoort herleefde

Voor een stampvolle zaal heeft
de buurtvereniging „De Wurf ' Vrij-

dagavond 13 Mei in gebouw „Zo-
merlust" het oude Zandvoort doen
herleven op een wijze, die grote
bewondering wekte. De sfeer en de
romantiek van het oude vissers-

dorp, de vredige stille tijd van een
-eeuw geleden kwam opnieuw bezit
nemen van de velen in de zaal,

waarvan de meesten deze tijd uit

overlevering nog kenden. Het is

ongetwijfeld de grote verdienste
-van de buurtvereniging „De Wurf',
»die zich steeds meer gaat ontwik-
kelen tot- een folkloristische ver-
•eniging die aller belangstelling ver-
dient, dat men ervoor zorgt, dat de
historie van Zandvoort bewaard
blijft in woord en beeld, waartoe
deze buurtvereniging uit het oud-
ste deel van het dorp. waarvan
menige bewoner nog in het bezit is

van oude klederdracht e.d., wel bij

«uitstek in staat blijkt.

Ook uit hetgeen deze avond ge-
boden werd bleek de liefde voor
«de historie van het eigen dorp, de
hunkering naar heb oude, dat men
zo gaarne had willen vasthouden,
-doch dat door de tijd verdrongen
-werd. Dat men het desondanks niet
wil loslaten, doch óók voor het na-
geslacht bewaren, sprak ' duidelijk
uit de reeks schetsen, die geschre-
den werden door Mevr. Jongsma-
Schuiten, waarin in een negental
^aantrekkelijke scènes beelden wer-
-den getoond uit het oude Zandvoort.

Twee oude Zandvoortse vrouwtjes
ontmoeten elkaar en halen her-
inneringen op uit de goede oude tijd,

waarna, na het vaneengaan van hét
•doek de bezoeker achtereenvolgens
te zien en te horen krijgt een
schoclgang naar de oude dorps-

school; de ronde van de nacht-
waker in heb in rust gedompelde
dorp; het wekken van de vrouwen,
die weer zéér vroeg het werk moe-
ten hervatten; een strandscène met
de eerste badgasten; netten boeten;
een vis-afslag op het strand en tot

slot een Koninginnedagviering in
Zandvoorts oude cafeetje van Jans
de Kraay, de thans bijna 100-jarige
en oudste inwoonster van Zand-
voort. Dit alles afgesloten met een
fraai gedanste oud-Zandvoortse
dans, de „Gort met stroop", die wij
nimmer tevoren op zulk een per-
fecte wijze zagen uitgevoerd, om te

eindigen met een gezamenlijk zin-
gen van het Zandvoortse volkslied.
En dit alles in originele oud-

Zandvoortse costuums met oud-
Zandvoortse gebruiksvoorwerpen,
die bij de meesten reeds lang ver-
geten zijn en bijzonder fraaie decors.
Kuim 35 medewerkenden zorgden
ervoor, dat dit folkloristisch spel

kleur kreeg en tot werkelijk leven
werd gebracht en daarom uit dit

oogpunt" van historisch spel bezien,
juist door het spontane en ongekun-
stelde zo tot in details tot de ver-
beelding sprak. Het „netten, boeten"
en de 'oude Koninginnëdagviéfïrïg
waren in deze revue-achtige toneel-
opvoering hoogtepunten, waarin
men werkelijk naar het verleden
werd teruggevoerd.
Met het schrijven.' van dit toneel-

spel werd door Mevr. Jongsma be-
langrijk werk verricht, dab waard
is, in véél breder kring te worden
uitgedragen.

Uit haar welhaast onuitputtelijk
lijkend archief toonde Zandvoorts
oudste fotografe, Mej. B. Bakels na
de pauze een ware rijkdom aan
oude lantaarnplaatjes uit het ver-

leden van Zandvoort als vissers- en
badplaats. Reeds' meerdere malen
zagen wij van haar dergelijke ver-
toningen en steeds opnieuw blijkt,

dat zij nog over"méé'r en waardevol
materiaal beschikt. Dorps- en
strandbeelden uit 1890 en daarvoor,
zelfs een beeld van Zandvoorts oude
vuurtoren ontbreken' niet in haar
unieke en bewonderenswaardige
verzameling, welke steeds waarde-
voller blijkt te zijn.

De voorzitter van „De Wurf", de
heer G. Suurland, opende en sloot
deze kostelijke oud-Zandvoortse
avond, die zeker tot één der belang-
rijkste mag gerekend worden, welke
Zandvoort in het afgelopen winter-
seizoen geboden/ werd. K.

Zandvoortse bridgeclub
besloot het seizoen
De Zandvoortse' bridgeclub heeft

Zaterdagavond j.1.' in hotel Keur
met een geanimeerde slob-bridge-
drive, waarvoor véél belangstelling
bestond, het afgelopen, wintersei-
zoen besloten. De avond werd ge-
opend met' een woord van" welkom
door de voorzitter, de heer J. G.
Bisenberger, Waarna onder leiding
van de heer Fabel de wedstrijd een
aanvang nam. De volgende eind-
uitslagen werden verkregen:

1. Mevr. van Dartelen-Hr. Peen,
16 c_ompetitie-puntên, plus 39 score-
plinten ;~2. H.H."v.d. Weijden-Spiers
14 (38); 3. Fam. Prins 14 (37);

4. Fam. Vader 14 (36); 5. Dames
Berrier-Hagen 12 (35); 3. Familie
Brossois 11 (18); 7. Fam. Paardebek
11 (10); 8. Dames Pachter-Peen 11

(6); 9. Fam. van Eckelt 10 (21);

10. Fam. Heidoorn 10 (17); 11. Fam.
Kappelhof 10 (12); 12. Dames Kerk-
man-Lieberg 10 (2). Troostprijzen
werden toegekend aan de koppels:
Dames Jacobs-van der Werff met
1 punt en min 44 score-punten;
Dames Dröse-Penaat met 1 punt en
min 16 score-punten.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Afwezig
van 21-31 Mei a.s.

Voor storingen aan TELEVISIE,
RADIO, LICHT of andere apparaten

" ~
" "' telefoon'3407. '- '

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
„ Ütuon - Ralleigh -Simplex "enz.

Bezoekt
de

Autornaten

-

speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telef. 2703

mm ilie-drum/mm
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT ~- TELEF. 2507

10% korting 10% korting

Ter kennismaking met onze nieuwste

Wollen dames
pullovers en vesten

geven wrj Zaterdag hierop •

lO^kbrtlnsT

Ontvangen:
fraaie POPELINE „SANFOR"

Dames blouses
in de nieuwste modekleuren a

f 9,75

DE WOLBAAL
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Maak Uw woning gezellig!

Bloemenhuis A.H-V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 * - ' TELEFOON 2060

zorgt daarvoor dqor zijn grote keuze'""'•'"'
'fraaie bloemen.

ENORME SORTERING VASTE PLANTEN
"

' VOÓJÏ UW ÉAMER EN UW TUIN!

Ook Uw adres «oor bruids- en grafwerk!

E [Jee dag yersp bloemen!

Speciale

aanbiedingen

ook deze week in

verse

aardbeien
asperges en champignons
Enorme sortering in FRUIT, zowel vers

als in fles, pot of blik.

Zo juis
(
t gearriveerd een zending studentenhaver

vers g.ebrande pinda's, zoute pinda's, nopen enz.

Kemp's fruithandel, de speciaalzaak in Zandvoort
Ziet de etalages.

.AUKEMA
HAUTE COIFFURE

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

*

Wij danken de zéér vélen, die van hun belangstelling

blijk gaven bij de heropening van onze zaak.

In onze nieuwe en gemoderniseerde salon geven wij U
gaarne deskundig advies voorUw haarverzorging.

Permanent v.a. f 10,50

Haltestr.50.Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Van oud naar nieuw
Zes en dertig jaar lang had in

Zandvoort de heer Tj. Aukema zijn

dameskapsalon. Hij is in onze ge-
meente de oudste dameskapper, hij

was óók degene, die er voor het
eerst toe overging, zijn salon ten
gerieve van de Zandvoortse inwoon-
sters, gedurende de wintermaanden
geopend te houden.

Zijn zaak geraakte in brede kring
bekend en zijn zoon, de heer I.

Aukema, leek zich voor zijn vaders
zaak maar weinig te interesseren.
Wel koos hij dit vak, zwierf door
het buitenland en was als chef-kap-
per werkzaam in de salon van
Neerlands vlaggeschip de „Oranje",
totdat, nog niet zo lang geleden, het
leven aan wal hem beter "leek en
samen met zijn vader en zuster
zette hij de zaak voort.
Maar de heer Aukema Jr. had

véél gezien en véél geleerd en dat is

een kwaad ding, of liever, een goed
ding, want hij rustte niet, voor de
samenbundeling van al deze erva-
ringen waren verwerkt in de nieu-
we zaak, die Dinsdagmiddag aan de
Tramstraat no. 11 geopend werd,
een opening, waarvoor enorm veel
belangstelling bestond en waar óók
wethouder W. v.d. Werff acte de
présence gaf.

Architect) F. Kramer uit Haarlem
maakte het ontwerp vodr de nieuwe
salon en aannemer H. Dees voerde
het uit. En het resultaat is een waar
sprookje van schoonheid geworden.
Een prachtige grote salon met
twaalf cabines, voorzien van de
nieuwste nieuwigheden op het ge-
bied van de dameskapperij, een lust

voor het oog, en, wij kunnen ons
dat zo voorstellen, een genot voor
de dames om zich hier van een
passende coiffure te laten voorzien.

Het geheel ademt een voorname,
rustige sfeer, zonder al te grote uit-

bundigheid, maar schoon van lijn

en combinatie, zowel in kleur, ver-
lichting als" indeling. Bijzonder
mooi is de plafondverlichting, met
boven elke cabine een aparte verlich-

ting, mooi zijn de kleuren, die

stemmig gehouden werden en daar-
om bijzonder im dit milieu voldoen,

een fraaie etalage werd aange-
bouwd en het geheel werd een zaak
van standing, waar Zandvoort trots

op kan zijn.

Opnieuw werd onze gemeente een
voornaam uitziend bedrijf rijker.

Binnenkort zal óók de echtgenote

van de heer I. Aukema als schoon-
heidsspecialiste aan de zaak ver-

bonden zijn, waarmede" dan het

geheel compleet is. Van harte wen-
sen wij de familie Aukema véél

succes toe. Moge dè inspanning, die

zij aan deze fraaie verbouwing, ver-

nieuwing en verjonging hebben be-

steed, rijke vruchten dragen.

Avondpuzzlerit
Zaterdagavond j.1. hield de motor-
club „Zandvoort" eén' avondpuzzle-

rit'voor "auto's en motoren óver een

afstand van 65 km. Gestart werd
van 9 uur af bij het clubhuis

paviljoen '„De Vijverhut".
r " 35 deelnemers, waarvan 21 in

auto'.s en 14 op motoren verschenen

aan de start.' De "uitslagen waren
als volgt:

"'

1. R. Jansen, m.c. Haarlem, op

A.J.S. 350 cc. 15 str.p.; 2. B. v.d.

Kuyl, m.c. Zandvoort, op Sparta

250 cc. 18 str.p.; 3. J. Swart, m.c.

Haarlem, met Volkswagen 18 str.p.;

4. H. Meiland, m.c." Haarlem, met
Volkswagen, 13 str.p.; 5. Th. v.d.

Poll, m.c. Zandvoort, met Chevro-
let, 18 str.p.; 6. H. Kokkelkoren, m.c.

Zandvoort, met Volkswagen, 20 str.;

7. P. J. Meegdes, m.c. Haarlem, met
Jeep, 21 str.p. De uitslagen 2 t.m. 5

werden na loting verkregen.

Sterrendag R.A.C- West

In navolging van de K.N.M.V. is

thans óók de R.A.C.West ertoe over-
gegaan, een sterrendag te organi-

seren op het circuit van Zandvoort,
waarbij het erom gaat, voor een
zekere snelheid, welke gemiddeld
tijdens éen 5-tal ronden wordt be-
reikt, een certificaat met ster te

kunnen veroveren. " Er was voor
deze snelheidsproeven, welke Zon-
dagmiddag op het circuit" van Zand-
voort werden verreden, een vrij

grote belangstelling; en de wedstrij-

den bleken op uitstekende wijze te

zijn georganiseerd. Er' viel fraaie

rrjtechniek te bewonderen, zowel bij

de standaard- als bij de sport-

wagens en men zette alles op alles,

om de zozeer begeerde trophee in

de wacht te slepen. Dat men van
plan was, het snel te doen, bleek

wel ttit het feit, dat geen enkele

inschrijver iets voelde voor een ge-
middelde snelheid van 70-80 km.
Er waren n.1. 41 deelnemers, waar-
van 15 in de afdeling —80-90 *km.;
18 voor 90-100'km.; en 15 boven de
100 km. per uur. 35 van de 41 in-
schrijvers kwamen voor een ster en
certificaat in aanmerking.
De voorzitter van de R.A.C. West

maakte na afloop in hotel' Keur de
uitslagen bekend.

In de serie 80-90 km./u. zegevierde
als eerste de heer J. Kalkman uit

Rotterdam in M.G. met een gemid-
delde van 89.69 km.
In de 90-100 km./u. kwam de

eerste plaats aan O. Homan uit

Amsterdam in Renault, die een ge-
middelde van 99.24 km./u. bereikte.

Boven de 100 km. werd A. van
Houten uit Weesp eerste en tevens
de snelste man van de dag. Hij
bereikte met zijn A.V.H. een gemid-
delde snelheid van 114.44 km./u.

Kort na de aanvang van de wed-
strijden vloog de heer Larsen uit
Amstelveen met zijn Volkswagen
bij de bocht naar het rechte eind,
komende uit de dennen, door ver-
keerd manoeuvreren in de bocht, uit
de baan, sloeg met zijn wagen
enkele malen over de kop en kwam
vervolgens weer in normale stand
naast de' rijbaan terecht. Met een
vermoedelijk lichte hersenschud-
ding werd hij naar zijn woning ver-
voerd. De auto werd vrij ernstig
beschadigd.

Jaarvergadering

Dierenbescherming

In gebouw „Ons Huis" hield de
afdeling Zandvoort van de Nederl.
vereniging tot bescherming van
dieren Donderdag 12 Mei een niet
zéér druk bezochte jaarvergadering,
welke onder leiding stond van de
voorzitter der afdeling, de heer J. G.
Volder. Uit het verslag van de
secretaresse bleek, dat het leden-
aantal vooral de laatste tijd op zéér
bevredigende wijze toeneemt, wat
het verslag van de penningmeester
betreft, moest worden vastgesteld,
dat de financiën nog steeds een
„zorgenkind" blijven.

In de bestuurs-vacature door het
periodiek aftreden van Mevrouw
G. Blom-Mantingh en de heer D.
Koolhaas, die zich beiden niet meer
herkiesbaar stelden, werd voorzien
door de verkiezing van resp. Mevr.
D. Breure en de heer A. Pijpers.

In de kas-commissie werden be-
noemd de heren J. H. C. Poll "en
D. Koolhaas.

Een uitvoerige bespreking werd
gewijd aan de vaststelling van de
statuten en het huishoudelijk regle-

ment, welke tenslotte werden goed-
gekeurd. Het ligt in "de bedoeling
der vereniging, " wanneer Tiet' offi-
ciële fiat hierop zal zijn verkregen,
een lening aan te vragen bij' Ket
gemeentebestuur, om op het daar-
voor in gereedheid gebrachte ter-

rein achter 'de' Kostverlorenstraat,
waarvoor reeds ƒ700,— werd be-
steed, 'een 'asyl'te bouwen me't tien

hokken aan iedere zijde van het
terrein en een " bescheiden kliniek,

waarvoor detekeningéhTgereed zijn

en waarvan de kosten pl.m. ƒ8000,";-

zullen" bed'ra'gen. "Om dit te'' ver-
wezenlijken, zal door de vereniging
in het komende najaar een groots

opgezette bazar worden "georgani-

seerd,' ter aanvulling van de lening,

welke aan het 'gemeentebestuur zal

worden gevraagd.

Tenslotte werd door Mejuffr. M.
Schous een lezing gehouden over
„De rechtlozen", waarin zij de
positie van het dier beschouwde uit

een Westers en Oosters standpunt,

om tot de slotsom te komen dat de
Oosterse religie véél meer aandacht
en eerbied voor het dier blijft

tonen dan de Westerse, die ten aan-

zien van het dier nog steeds een

dalende lijn vertoont.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen

van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen

van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 28, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.
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Dierenbescherming
Zandvoort maakt bekend
dat haar E.H.B.O. post,

Haarlemmerstraat 94,

telefonisch bereikbaar is

onder no.

3417
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H.H. KELLNERS! Te koop
een nieuwe SMOKING.
Maat 52, prijs billijk. Te
bevr. Tramstraat 2 boven.

Nette WERKSTER GE-
VRAAGD. Mevr. Wapstra,
Mam. van St. Aldegonde-
straat 9.

MEISJE GEVRAAGD voor
telefoon en lichte huish.
bezigheden. - Schroeder,
Hogeweg 50A, Telef. 2600.

TE KOOP GEVRAAGD:
commode of linnenkast.
Br. no. 21 boekhandel Van
Petegem, Kerkstraat 28.

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

PERMANENT GEVRAAGD
door dame m. zoontje v.

5 j. zit- en sl.k. m. kookgel.
(ev. zolder-slaap), leeg of
gestoff. i. g. milieu v. Juli
of later. Br. met prijs no.
51-20 bur. v.d. blad.

B.z.a. een NET MEISJE
v. de huishouding, intern.
Br. no. 51-21 bur. v.d. blad.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Moderne Inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Theater „Monopoie"
Dir. Gebr. Koper -

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 20 t.m. Maandag 23 Mei 8 uur

WILLIAM HOLDEN en DON TAYLOR
ROBERT STRAUSS, OTTO PREMINGER

Stalag 17
Een verrader speelt een trieste rol onder
een troep moedige gevangenen tot hij
op listige wijze wordt ontmaskerd.

Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 24 t.m. Donderdag 26 Mei 8 uur

N.V. Filmex presenteert U

Maarten Luther
NIALL Mc GINNIS - JOHN RUDOCK
PIERRE LEFEVRE en een groot aantal
figuranten uit diverse landen.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 22 Mei 2.30 uur speciale matinee

Een prachtige Cowboy-film
HOPALONG CASSIDY in

Amor op de prairie
Toegang elke leeftijd.

Reclame
Slagerij Burger
Doorr. Varkenslappen f 1,28 500 gram
Speklappen f 0,95 500 gram

Woensdag en\ Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork f 0,49

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst(69 et

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltactraat 3 - Zandvoort - Tol. 2994-2643

Interieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 - TELEF. 3469

Van 14-28 Mei o.a.

Sieraden Schiavetto
Ceramiek Thera Hermans- Hofstede Crull

TAXI
BEL

2560
P. Korkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ/>| Prinsassewag 15
. DUL Talef. 2066

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Van wie heeft U die heerlijke

CHAMPIGNONS?
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL'. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Ook Zandvoort
kan nu profiteren van

Wassenaars
crediet-service!

Haarlem kent reeds enige jaren het grote
voordeel bedden, dekens, matrassen,
lakens en andere slaapkamerbenodigd-
heden voordelig te kunnen kopen en
daarbij te profiteren van Wassenaar's-
eigen-crediet-service.

Wassenaar is nu ook gereed
geheel' Zandvoort met crediet-service

van dienst te zijn.

Nu kunt U uit de enorme sortering bij

Wassenaar, Kerkplein 8, aanschaffen,, wat
TJ voor "Uw slaapkamer of linnenkast
nodig hebt. U behoeft bij Uw aankoop
slechts het bedrag te voldoen, dat TJ

schikt. De verdere afrekening kan volgens
Uw wensen binnen 6 maanden geschieden.
Een kleine rente (slechts 'n half procent
per maand) en een paar dubbeltjes ad-
ministratiekosten is alles, wat TJ boven
onze uiterst scherpe stadsprijzen in

rekening wordt gebracht.

WILT U ENIGE VOORBEELDEN van Wasse-
naar's-Crediet-Service? Hier zijn ze bij een
betaling in 6 maanden.

Bij aankoop van:
ƒ 65,00: 1

ƒ 90,00: 1

ƒ120,00: 1

ƒ160,00: 1

ƒ200,00: 1

ƒ300,00: 1

x /16„13 en 6 mnd. ƒ 8,50
x ƒ26,58 en 6 mnd. ƒ11,00
x ƒ30.39 en 6 mnd. ƒ15,50
x ƒ41.29 en 6 mnd. ƒ20,50
x ƒ55.10 en 6 mnd. ƒ25,00
x ƒ79,44 en 6 mnd. ƒ38,00

Geen zegelkosten, geen risicopremie, geen
contracten, •maar Crediet-Service ingesteld
op goede trouw.

Voor een goede, onbezorgde nachtrust naar:

Wassenaar
Haarlems beddenspecialist

KERKPLEIN - TELEFOON 3430

Wenst U een rokertje naar Uw zin?
Loop dan de winkel van Drommel in!

Want 't wordt in Zandvoort steeds verteld:
Bij Drommel krijgt 'V „waar voor Uw geld!"

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Gevraagd:
Meisje of jonge vrouw

voor het schoonhouden van winkel en kantoor
tussen 8-11 uur. Loon ƒ20,.— p.w.
BROKMEIER, Haltestraat 50.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwan
Uitslagen van j.l. Zondag:
Wijk a. Zee 2-Zandvoortm. 2 5-3
Zandvoortm. 4-D.S.S. 2 6-4
Zandvoortm. 6-V1. Vogels 3 0-1
T.Y.B.B. 7-Zandvoortm. 7 6-0
H.F.C. b-Zandv.m. jun. a 1-1
R.C.H. h-Zandv.m. jun. c 5-0

Uitslagen van j.l. Zaterdag:
IJmuiden-Zandvoortm. 1 7-1
Zandvoortm. 3-S.S.H. 1-0
Bl.daal b-Zandv.m. adsp. b 1-3
Hillegom c-Zandv.m. adsp. d 4-1

Door de overwinning tegen D.S.S. 2
heeft het 4e elftal van Zandvoort-
meeuwen zich definitief in veilig-
heid gesteld. Het jun. a elftal
speelde gelijk tegen H.F.C, b waar-
door het kampioenschap nog niet
werd behaald. Het b-elftal van
R.C.H, kan nu gelijk komen met de
Zandvoorters indien het zijn laatste
wedstrijd weet te winnen. Het adsp.
b elftal van Zandvoormeeuwen is

samen met R.C.H, d op de bovenste
plaats geëindigd. Een zeer mooi
resultaat van ons b-team.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Uitslagen- van Zaterdag en Zondag:

T.Z.B, jun.-van Nispen N.n.o.
T.Z.B.adsp. b-H.B.C. f 0-6

Voor a.s. Zondag staat een zeer be-
langrijke wedstrijd op het program-
ma n.1.: V.V.B. 3-T.Z.B. 1 12.30 u.

Dit is een beslissingswedstrijd voor
de onderste plaats en wordt ge-
speeld op het Bloemendaal-terrein.
Alle T.Z.B.-ers zijn hier natuurlijk
aanwezig om ons eerste elftal aan
te moedigen,

Damnieuws
De uitslagen van deze week zijn:

L. Y. Vink-R. Mulder 2-0

P. Versteege-J. Hogendijk 0-2

G. Keur-C. Draijer Jr. 0-2

A. Hoekema-J. Schuiten 2-0

J. Termes-C. Draijer Sr. 1-1

R. Mulder-T. Kerkman 1-1

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaiwerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

c^ n Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Dames, let vooral op onze weekend-reclame's:

VOOR DE BOTERHAM:
1 00 gr. Gelard. Lever met I QA ~A

500 gr. Lende- 1 00 gr. Hamworst i'WCIi
Entrecöte f2,35 ÏOO gr. Pekelvlees met i "7K **#

nnn k* r\ i 1-4 te 100 gr. Gek. worst $ * W vli
500 gr. Moo.e Osselappen v.a. f 1,75

250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 et.OUU gr. achoudercarbonade 1 1,ÖU 200 gr. Heerlijke Saks.Leverw. 50 et.

Kalfsichenkels met veel vlees f 1,00 isOgr.Orig. Am. Cornedbeaf 60 et.

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.
JJ» f£

<*£• Geha
^ _ ; ; ; ; ; ;

; «j£
ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr. 150 gr. Kinnebakham 50 et.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et. 150 gr. Leverkaas 60 et.

Ziet onze etalages'. ' Thuisbezorgen zonder prijsverhoging'.

fÊmÊ^amwKmBnimBmËÊiÊmmËim^mmmmmmmÊmÊKMmËmmmmmmÊmÊmÊmmammÊm^

Ouders! Laat Uw kinderen uitsluitend

in zee zwemmen onder deskundig toezicht!

De zwembassins van Riche-
bad zijn weer heropend!

Zwemlessen door de bekende Kanaalzwemmer JAN VAN HEMSBERGEN;
Aan zee toezicht door FLOOR. KOPER (de schipper van de Reddingboot).

Seizoenabonnementen f10,-
voor hinderen

Seizoenabonnementen f20,-
voor voltoassenen.

Steeds apart ƒ
en chic *

Brossois Schoenhandel
Reparatie-a/deUng

GROTE KROCHT '

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
biimfce prijzen.'

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Geen afbraak
maar OPBOUW!

Restaurant «La Mer»
Zeestr. 26, Tel.2196, Zandvoort

Brenpt U nog meer dan ooit
zijn overbekende service on-
der het oog.

Met hartelijke dank voor on-
beperkt vertrouwen en mede-
werking aan onze geachte
clientèle.

De exploitant,

W. F." v.d. WALL.

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controle»

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie

Zandvoortselaan 117 - Zandvooi

Telaf. 2236
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Langs de Vloedlijn

Men is als mens al een heel
eind gekomen, als men de
grote dingen in het groot doet.

Brederode.

Mededeling
Op verzoek, van vele adver-
teerders en mede in verband
met de opening van Albert
Heyn's zelfbedieningszaak. in
de Kerkstraat, verschijnt dit

t

nummer van Zandvoorts
Nieuwsblad niet op Vrijdag
doch heden.

De zee geeft ....

de zee neemt!

Dat de zee — óófc onze Zandvoortse
zee — wreed kan zijn en meedogen-
loos, dat hébben de bewoners van
onze strandstad, van ons tentendorp
in Noord, op 18 Mei op ontstellende-
wijze ondervonden. In enkele uren
heeft een wilde stormwind, aan-
razend op deze' licht gebouwde
huisjes, vernield en verwoest op
ontstellende wijze en wat nog bleef
staan dat hebben aanstormende
golven platgébeukt en weggevaagd.

Schrik en ontzetting hebben ge-
heerst onder de bewoners, die kost-
bare bezittingen zagen verloren
gaan onder dit wrede, beukend ge-
weld der losgebroken elementen en
in doffe vertwijfeling hebben zij ge-
staard naar het zielige beetje, dat
hun nog overbleef ...als er nog iets

overbleef. Er zijn kampeerders on-
der, die alles verloren wat zij na
jaren van vlijtig sparen, waarvoor
zij zich dikwijls véél moesten ont-
zeggen, hadden bij elkaar gebracht
om met hun kinderen te kunnen
genieten van het heerlijk gezonde
strandleven. Levensvreugde en kans
op "gezondheid voor vele bleekneus-
jes uit de grote' steden leek met dit
woest geweld tevens te zijn wegge-
vaagd.

Maar dat is niet zo, want zij zul-
len terugkeren, deze bleekneusjes
uit de grote steden en zij zullen
weervinden, tuat de zee hen ont-
nomen heeft. Daarvoor gaat Zand-
voort zorgen, want Zandvoort re-
kent zich dat tot eenv ere-plicht.

Zandvoort, waar het actie-comité
reeds werd opgericht en dat wij
van harte bij U aanbevelen! De ge-
meente gaat bijspringen, daar zijn

we van overtuigd en óók Haarlem
en Amsterdam. Maar 'dat is nog
niet genoeg. Oók op Uw hulp, op
ons aller hulp wordt gerekend! De
schade bedraagt niet minder dan
f16.000,-, en Zandvoorts inwoners,
— deel van het Nederlandse volk —
dot steeds getoond heeft te willen
helpen wanneer dat- nodig was, deze
inwoners van Zandvoort zullen ook
nu niet achterblijven om daadwer-
kelijk door hun steun\ mede te

arbeiden om aangerichte schade te

herstellen en leed te •uerzach.ten.

Wij weten het allen: hier is nood,
die gelenigd moet worden! Elders
in dit nummer vindt- U over de
opgezette actie méér. Steunt deze
naar Uw draagkracht.

De zee geeft de zee neemt!

Wij allen, die aan zee wonen weten

dat beter dan menigeen. Zandvoort

zonder zee is ondenkbaar. Zandvoort

zonder hulpverlening eveneens, dat

laatste zal de nabije toekomst be-

wijzen!

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:'

,,'k Ben macr blai dal 'k

gien aige hoissies heb!"

Super-spanning bij Intern, motorraces
Opnieuw sneuvelden alle bestaande records

Hetgeen, wij vorige week
als onze verwachting uit-
spraken is gebeurd: op-
nieuw werden op het cir-

cuit van Zandvoort tijdens
de prachtige internationale
motorraces alle bestaande
records gebroken op een
wijze, die door gedurfdheid
en rij -virtuositeit aller
bewondering wekte.
Bijna 25.000 toeschou-

wers hebben genoten onder
weersomstandigheden die,

behalve" een wat lage
temperatuur, niets te
wensen overlieten van een
programma, dat op ons
circuit zijn weerga nog
niet gevonden had, want
de K.N.M.V. zette cns in
alle klassen een veld van

' rijders voor, dat op zich-
zelf reeds diep respect
afdwong.

Niet minder dan ruim
honderd rijders versche-
nen in totaal aan de start
en het waren stuk voor
stuk rijders van klasse, ja
velen van super-klasse!
En nóóit zullen we die

gigantische titanenstrijd
vergeten in de 500 cc. klas-
se, dat daverend motor-
geweld dat plotseling los-
barstte na een schier beangstigende
stilte, toen dertig machtige machines
met brullende motoren wegspoten
van de startlijn, als door een storm-
wind opgejaagd naar Tarzanbocht
en Hunserug.

Wat was er enorm veel te genie-
ten tijdens dit motorfeest. Het begon
reeds direct in de 125 cc. klasse,
waarin 15 rijders de strijd met
..elkaar aanbonden.,. Het ...prachtige,.,
rijden van de Tsjechen Parus en
Bartos, die verre favoriet bleken op
hun uiterst snelle C.Z., die onder-
ling een prachtig gevecht leverden,
totdat Parus in de voorlaatste ronde
met zijn voetsteun de baan raakte
en viel, waarbij zijn machine ern-
stig, doch hijzelf onbetekenend be-
schadigd werd. En achter hen het
prachtige gevecht tussen de Oosten-
rijker Grimas op Mondial en onze
Nederlander du Pont op Augusta,
die door een val in de 8ste ronde op

• de Hunserug achterop raakte, doch
tóch nog zijn tegenstander wist in
te halen, maar daardoor een zeker
lijkende tweede plaats zag voorbij-
gaan en als derde eindigde en tevens
als eerste Nederlander. Prachtige
tijden werden er in deze klasse ge-
maakt en wel met de volgende uit-
slagen.

125 cc. klasse (12 ronden: 50.316

km.): 1. Frantisek Bartos (Tsj.Slow.)

op C.Z. 27.20.4 (111,70 km.); 2.Grimas
(Oost.) op Mondial 28.37.1, 105,40 km.
3. Du Pont (Ned.) op M.V. Aug.,
28.37.2 (105,40 Ion.); 4. Simons (Ned.)
op Mondial 28.56.6 (104,30 km.);
5. Vierdag (Ned.) op Eysink 29.09.7;

6. Krebs (Duitsland) op Mondial
29.13.2; 7. Kaspers (Ned.) op Sparta
.29.26.7. De snelste ronde werd ge-
reden door Bartos in 2 min. 11 sec.

met een gemiddelde snelheid van
115.139 km., die hiermee het record
van zijn landgenoot Parus (vorig
jaar gemaakt) brak. De tijd was toen
2.12.5 met 113,92 km.

In de 350 cc. klasse was de span-
ning si weinig minder. Fantastische
tijden werden ook hier gemaakt.
De prachtige rijstijl van de Zweden
Gate en Anderson wekte terecht
aller enthousiasme. Fel was de
strijd tussen de Engelsman House-
ley en de Australiër Mc. Alpine, die

echter in de 13de ronde door motor-
pech uitviel, waardoor de zege on-
betwistbaar naar Engeland ging.

De uitslag werd overigens een
internationale aangelegenheid, in

dit veld van 25 rijders, w.o. slechts

5 Nederlanders, en wel als volgt:

350 cc. (18 ronden: 75,474 km.):"

1. Houseley (Eng.) op A.J.S., 35.47.2,

gem. 126.50 km.; 2. Gate (Zweden) op
A.J.S., 36.41.5 (123,40 km.); 3. Bru-
guiere (Eng.) op A.J.S. 36.51.3 (122,80

km.); 4. Fitton (Eng.) op Velocette
36.51.9; 5. Andersson (Zweden) op
Norton' 37.18.7; 6. Boehrer (Duitsl.)

op Parilla 37.32.1; 7. Meier (Duitsl.)

op Parilla 37.32.7. De snelste ronde
werd gemaakt door de Engelsman
Houseley met 1.57.0, gem.129,015 km.
Daarmee is het record verbeterd,
dat met 1.57.2 stond op naam van
Ahearn (Australië) ' op' Norton.

In de 250 cc. klasse, waarin 21

rijders startten, w.o. 8 Nederlanders,
wekte de geweldige prestatie van
Piet Knijnenburg op N.S.U. grote

geestdrift onder het publiek en
terecht, want Piet zag kans, van de
15de plaats, waarin hij na, een
slechte start lag, op te klimmen
naar de vierde. In een prachtig uit-

Henk Steman op Norton, met zijspan -rijder J. C. van Berkelr op weg
naar de overwinning, Hollands driekleur ging aan de vlaggemast om-
hoog. Cliché welwillend in bruikleen afgestaan daar Haarlems Dagblad.

gereden rit wist hij dit wonder te
bewerkstelligen. Daardoor werd
deze klasse een zéér grote zege voor
de N.S.U., daar de vier eerstaan-
komenden zulk een machine reden,
waarna de 5de plaats voor éen
Guzzi was en de 6de .en 7de weer
voor N.S.U. De gestroomlijnde
machine van Brand was hierbij,

favoriet, óók zijn fenomenale .en
rustige rijtechniek was bewonde-
renswaardig. Ongetwijfeld- behoort*
hij tot één der allerbeste rijders, die,

deze middag uitkwamen. De beide
Tsjechen op hun C.Z. kwamen in
deze klasse in 't geheel niet in ..het

stuk voor. Parus kreeg-reeds machi-
nepech in dë'lste ronde en verdween
achter de pits. Bartos eindigde op
de 8ste plaats. De uitslagen waren
als volgt:

250 cc. klasse (15 ronden: 62,895

km.); 1. Brand (Duitsland) op N.S.U.
30.20.7 (124,30 km.); 2. Klagef (Dl.)

op N.N., 30.36.8 (123,30 km.); 3. Stein
(D.) op N.S.U. 30.59.6 (121,70 km.);
4. Piet Knijnenburg '(Ned.) op N.S.U.
31.09.6; 5. H. Thorn Prikker (D.) op
Moto Guzzi -31.20.2; 6. H. Steman
(Ned.) op N.S.U.; 7. Knopf (D.) op
N.S.U.; 8. Frantisek Bartos (Tsj. SI.)

op C.Z.; 9. Meier (D.) op N.S.U.;
10. Piet Bakker (Ned.) op N.S.U.;
11. Kremer (Ned.) op N.S.U.; 12. Si-
mons (Ned.) op N.S.U.
De snelste ronde werd gemaakt

door H. Steman op N.S.U. in 1.59.2

is gemiddeld 126,60 km./u., waar-
mede het record van vorig jaar op-
nieuw verbeterd werd, dat stond op
naam van Reichert (D.) in 2.07 is

125,04 km./u.

Een summum aan spanning bracht
de geweldige race van de literklasse.

Dertig deelnemers, w.o. 12 Neder-
landers flitsten met donderend ge-
weld weg van de startlijn. Dertig
deelnemers, die onderling een tita-

nenstrijd uitvochten. Stastny uit

Tsjecho Slowakije op zijn super-
snelle Jawa, bleef de grote favoriet,

• maar achter hem joeg zijn grote
belager, de Australiër Mc. Alpine,
die echter in de 11e ronde achter de

,
pits van de baan afraakte en het
duin in vloog, zonder noemenswaar-

'i dige gevolgen, doch verder rijden
bleek onmogelijk. Toen. had Stastny

'•.-Ag zege voor het grijpen, doch daar-
-''iclfter-lagen-Pièt-Bakker-op-dSTorton'
en Drikus ' Veer op Jawa en hun
gevecht ' werd zó adembenemend,
dat menigeen zijn hart vasthield.
Teen. gebeurde het, terwijl Drikus
Veer zijn laatste ronde was inge-
gaan, slipte hij bij het opgaan van
de Hunserug en maakte een lelijke

tuimeling, die 'gelukkig slechts
schaafwonden tengevolge had. Maar
het was wel zéér teleurstellend voor
hem, dat hem de kans op een tweede
plaats nu ontging, zodat Piet Bak-
ker hierop beslag legde. Tenslotte
werden in deze klasse de volgende
uitslagen geboekt:

500 cc. klasse (20 ronden: 83.860

km.): 1. Frantisek Stastny (Tsj. SI.)

op Jawa, 38ri3.7 (131,60 km.); 2. Bak-
ker (Ned.) op Norton,, 38.45.4 (129,90

km.); 3. Priem. Rczenberg (Ned.) op
B.M.W., 39.05.4 (128,70 km); 4. Bart]
(Duitsl.) cp B.M.W. 39.17.4 (128,60

km.) ; 5. Gate (Zweden) op Matchless
39.20.8; 6. Knijnenburg (Ned.) op
Matchless 39.21.4; 7. Bruguiere (E.)

op Norton 39.41.1. De snelste ronde
werd gemaakt door de Tsjech Stast-
ny met 1.52.0, gem. 134,152 km. Hij
verbeterde hiermede het record van
zijn landgenoot Kostir (in 1954 ge-
maakt) dat op 1.53.8, gem. 132,65 km.
stond.

In de zijspan-klasse, die in drie

manches verreden werd van 6 ron-
den, ging tenslotte, dank zij het
prachtige rijden van Henk Steman

11de Haltestraatriummer
Ons Pinksternummer van dit jaar
is tevens ons 11de Haltestraatnum-
mer. Wij hopen einde volgende
maand, wanneer met ons twaalfde
nummer, speciaal gewijd aan onze
Haltestraat, de eerste jaargang van
deze speciale nummers zal zijn vol-

tooid, daaraan zéér bijzondere aan-
dacht te besteden.

Van het Haltestraatfront valt

ditmaal weinig bijzonders te ver-
melden. Een woord van speciale
aandacht willen wij gaarne wijden
aan het sympathieke bestuurslid
van de Haltestraatvereniging, onze
vriend Piet Schaap,, die nu al ge-
ruime tijd ziek is, zijn werkzaam-
heden volledig heeft moeten staken,
doch thans gelukkig langzaam aan
de herstellende kant is. Dat is wat
voor hem, die zo graag op alle ge-
bied actief wil zijn en het nu niet
kan en het voorlopig ook niet mag
zijn. Het medeleven met deze echte
oude Zandvoorter, méér dan wie
óók gehecht aan zijn geboortegrond,
die zich in Zandvoortse midden-
standskringen en onder de winke-
liers vele, vele vrienden verwierf,

is zéér groot. Hoe zou het ook an-
ders kunnen, want wij zouden nie-

mand kunnen noemen, die niet

sympathiek staat tegenover Piet

Schaap. Van. harte wensen wij hem
zéér spoedig een, algeheel herstel

toe. Moge hij weer spoedig actief

aan het Zandvoortse verenigings-
en zakenleven kunnen deelnemen
en óók de belangen van zijn eigen
bedrijf weer kunnen behartigen.

En overigens wachten de Halte-
straters met alle andere Zand-
voortse -winkeliers op mooi weer.
Het vóór-seizoen, dat alweer bijna

voorbij is, heeft tot nu toe weinig
vreugde op zakengebied gebracht.

Heb bleef koud en guur en dus stil

in de winkels. De badgasten laten
— wat de) grote aantallen betreft —
nog op zich wachten en het ver-,

schil met vorig jaar is wel zéér

groot. Aller hoop is thans gevestigd
op de komende Pinksterdagen, wan-
neer dan het weer warm, zonnig en
stralend zou zijn, kan nog véél

worden goedgemaakt.

En mochten óók de Pinksterdagen
tegenvallen, dan wacht gelukkig
nog de zomer. Zo leeft óók, ja juist

de Zandvoortse winkelier in een
voortdurend afwachten, in hoop en
gelukkig in blijvend optimisme,
want juist het grotendeels afhan-
kelijk zijn van het seizoen, maakt
het bestaan van onze Zandvoortse
winkelstand zo uitermate riskant,

iets, wat nog maar al te veel ver-
geten wordt door diegenen, die

menen, dat ze buiten. Zandvoort
voordeliger kunnen slagen.

op Norton, met als zijspanrijder
J. C. van Berkel, de Nederlandse
vlag aan de vlaggemast en weer-
klonk ons Wilhelmus ter ere van
deze fraaie overwinning over de.
duinen. Het was een groots moment,
dat het publiek tot groot enthou-
siasme bracht. In de drie manches
eindigden deze zijspan-favorieten
steeds als eersten, een prachtig
staaltje van beheerste rijkunst.
Overigens vervielen we weer van
de ene sensatie in de andere, door
het gewaagde en gedurfde rijden
van deze motor-acrobaten, waarbij
de Oostenrijker Pcngratz op Norton,
met als passagiere de charmante
Fraulein M. Wintersberger de
boventoon voerde. Het is onbegrij-
lijk, hoe een vrouw ertoe komt, een
dergelijk riskant en gevaarlijk kar-
wei te gaan opknappen. Wanneer U
er haar naar vraagt is haar ant-
woord eenvoudig en eerlijk: „Om-
dat ik het leuk vind en bovendien:
je ziet nog eens wat" en daarom
start ze volgende week weer met
haar rijder op de Nurnburgring.
Tenslotte werd hier de totaal-uitslag

1. Steman 3 pnt; 2. Pongratz 7 pnt.;

3. Ziemer 10 pnt; 4., Gobel 15 pnt.;

5. Vaassen 16 pnt.; 6. Van der Wal
19 pnt.; 7. Raussens 22 pnt. 8. Neuss-
ner 26 pnt; 8. Harris (Eng). 30 pnt.;

De snelste ronde werd gemaakt door
Steman met 2.13.7, gem. 112,899 km.

Zo kwam tenslotte omstreeks 6

uur, dit prachtig georganiseerde
motorfestijn ten einde, dat stipt op
tijd werd verreden en door de
K.N.M.V. op voorbeeldige wijze
was voorbereid, een motorfeest,
waarvoor óók uit de lucht belang-
stelling bestond, want om kwart
over vieren daalde ten Noorden, van
de pits op een klein vlak stukje
duinterrein een helicopter, die later

weer opsteeg om filmopnamen te

vervaardigen, nogmaals op precies
dezelfde plaats landde en tenslotte

terugkeerde naar de basis Valken-
burg.

Te betreuren viel slechts dat
tijdens de training Zaterdagmorgen
de Zweed Carlsson op Norton door
te grote snelheid uit de baan vloog
onder aan de Hunserug. Hij brak
daarbij z'n linkerbeen en een sleu-
telbeen en moest per ziekenauto
naar de Mariastichting worden
overgebracht.

DE PRIJSUITREIKING.

In het raadhuis, stemmig met
bloemen in de Zandvoortse kleuren
versierd, werden officials van de
Kon. Ned. Motorrijdersvereniging
en de winnaars van de prijzen van
de internationale motorraces door
het gemeentebestuur van Zandvoort
Zondagavond om 8 uur ontvangen.
Onder de zéér vele aanwezigen be-
bonden zich Zandvoorts burgemees-
ter met echtgenote, de gemeente-
secretaris, de beide wethouders, vele
raadsleden, hoofden van takken van
dienst en het dagelijks bestuur van
stichting „Touring Zandvoort".

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGÜ

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

ZELFBEDIENING
Het valt niet te ontkennen, dat

de opening van Zandvoorts eerste
winkel met zelfbediening, een
systeem, afkomstig uit Amerika,
dat de laatste tijd óók in ons land
meer en meer ingang vindt, voor
onze gemeente een gebeurtenis is,

die maar niet zonder meer kan
worden voorbijgegaan. Dat het
Albert Heyn-concern Zandvoort
eveneens heeft verkozen voor de
opening van een dergelijke zaak,
mag ons met trots vervullen, omdat
het bewijst dat men niet alleen
maar iets, maar zelfs héél veel in
Zandvoort ziet en ongetwijfeld be-
tekent de opening van deze prach-
tige zaak een belangrijke aanwinst
voor ons dorp.
Wat is nu eigenlijk zulk een zelf-

bedieningswinkel? We zijn daarover
een dezer dagen eens een praatje
gaan maken met de expert, die deze
winkel inricht en we zouden zeg-
gen, wanneer we het geheel samen-
vatten: het is allemaal zo eenvoudig
zo héél eenvoudig, dat daarover
eigenlijk weinig te vertellen is.

Eenvoud in de meest volmaakte
service is zeker het karakteristieke
van dit systeem.i

Wanneer U de winkel binnen-
komt, ziet U 3 kassa's, leuke hokjes,
die vanuit de vloer worden ver-
warmd en dat is nu eenst niet ten
gerieve van U, die komt kopen,
doch ten behoeve van de kassières.
U pakt van die kassa een eenvoudig
licht blauw metalen mandje, dat
slechts 400 gram weegt en met dat
mandje gewapend gaat U de winkel
verder in. Ook al wilt U slechts één
rolletje drop kopen, moet U tóch dit

mandje medenemen. In de winkel
vindt U boven de vakken, waarin
de artikelen liggen opgestapeld, een
lijst van de artikelen, die U in het
betreffende vak aantreft, waarbij
alles zoveel mogelijk is gecombi-
neerd. Zo vindt U b.v. een vak voor
peulvruchten, voor kindervoeding,
voor jams, voor boterhambelegging,
voor grutterswaren, schoonmaak-
artikelen enz: U vindt er een, aparte
afdeling „Indische artikelen", zodat
U b.v. rijst zowel in het vak
„grufcterswaren" als in dit Indische
vak kunt vinden. Er zijn prachtige
open koelkasten voor boter, vlees-
waren, kaas 'enz. Alles is verpakt
alles is duidelijk geprijsd, U be-
hoeft nóóit te wachten want U helpt
Uzelf, gesteund door de vriendelijke
voorlichting, die er in de winkel
gegeven wordt indien dat nodig is,

er wacht in de winkel niemand op
de klant en U krijgt méér dan 2000
artikelen te zien. Wanneer U in het
vak „koffie" een pak koffiebonen
meeneemt, kunt U die onmiddellijk
zelf in de winkel malen in een zéér
moderne molen met hoogst een-
voudige bediening en Uw gemalen
koffie in dezelfde zak onder aan de
molen weer opvangen. Wanneer U
véél boodschappen hebt te halen en
het dragen van het mandje U te

zwaar wordt, kunt U gebruik ma-
ken van hoogst vernuftige kleine
wagentjes, waarop U het mandje

kunt plaatsen. Een wagentje, dat
bovendien nog voorzien is van een
klein lessenaartje, waarop U Uw
boodschappenlijstje kunt vast-
klemmen. Het wordt U alles zo
makkelijk mogelijk gemaakt. U kunt
kaas krijgen, jong of oud, gesneden,
in puntjes, of in vierkante blokken,
net zo zwaar en net zoveel, als U
dat wenst. Het is vernuftig een-
voudig, maar tevens hoogst prac-
tisch en origineel. Oók kinderen, ja
zelfs mannen zal het zelf bedienen
ia deze zaak tot een prettige bezig-
heid zijn.

Aan de pui vindt U ringen, waar-
aan U Uw hond kunt vastleggen,
want deze mogen niet mee naar
binnen worden genomen en in de
winkel speelt radio-muziek, even-
als in het moderne apartement, dat
voor het personeel in de pauzes
beschikbaar is.

In een zéér korte tijd is dit zéér
modern ingerichte en een prettige
sfeer ademend bedrijf ingericht en
verbouwd en we hebben verbaasd
gestaan over hetgeen hier tot stand
werd gebracht. Drie jaar is Albert
Heyn thans bezig in ons land deze
zelfbedieningswinkels in te richten,

deze week kwamen er opnieuw 6

nieuwe bij, Zandvoort betekent de
38ste.

En wanneer U dan tenslotte op
prettige wijze U zelf hebt bediend,
gaat U met Uw mandje naar de
kassa in tijd van een ogenblik is

Uw aankoop geteld, U betealt, laadt
de boodschappen uit het mandje in
Uw eigen tas en U gaat heen met
het blijde gevoel,, dat lang wachten
U bespaard bleef en U rustig en
ongestoord geheel zelfstandig win-
kelde.
Het is niet alleen een seizoen-

bedrijf, óók in de winter blijft de
winkel geopend, maar juist gezien
bleef het, ' dat óók de andere zaak
aan de Grote Krocht gehandhaafd
bleef. Een zelfbedieningszaak in het
badgasten-centrum, een normale
zaak in het dorpscentrum, dit is

de meest ideale oplossing.
• Wij feliciteren het Albert Heyn-
concern van harte met de opening
van deze prachtige zaak. Moge het
succes groot zijn!

Succes bij muziekconcours
Evenals vorig jaar werd te Rijs

(Friesland) op Hemelvaartsdag een
muziek- en zangconcours gehouden.
Dit concours werd georganiseerd
door de commissie „Rijs-Foarül".
Ook nu werd hieraan deelgenomen
door de accordeonvereniging „Zand-
voort", onder leiding van de direc-
teur, de heer Jan Davids.
Werd vorig jaar succes geboekt

door het behalen van een eerste
prijs in de 3e afdeling, thans werd
de eerste prijs behaald in de 2e af-
deling. Dit betekent dus weer een
stap vooruit voor de accordeonver-
eniging. De jury bestond uit de
heren J. Nauta uit Sneek en P.
Kreyger uit Hippolytushoef.
Wij feliciteren, onze accordeon-

vereniging van harte met dit succes.
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Doet Uw

Pinkster-inkopen

BAKELS
Sinds 1874

DAMES
Bleyle en Tweka Deux-Pièces
Japonnen - Blouses - Vesten
Sjaals - Handschoenen

Setter-Set Nylonkcmsen.

HEREN
Kerko Overhemden - Dassen
Sokken - Vesten - Truien Kerkstraat 29-31

GERO ZILVIUM

GERO ZILMETA

LEERDAM GLASWERK
en KRISTAL

KOPERWERK
PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMAILLE
KEUKENUITRUSTINGEN

HUISH. ARTIKELEN

KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

BAKELS heeft alles

op FOTO-GEBIED!
Kodak Camera v.a. .. ƒ10,50

AGFA CLACK ƒ25,—
KODAK CINE CAMERA

2,7 lens ƒ186,—
AGFA ISOLETTE .... ƒ88,—
ZEISS-IKON NETTAR ƒ78,—
ROLLEICORD
ROLFILMS: Ilford, Gevaert,
Kodak, Agfa, Dalco.

ONTWIKKELEN, AFDRUK-
KEN EN VERGROTEN.
Officieel Kodak en

Bell & Howell Dealers.

LEICA SPECIALISTEN.

MOTORRACES
(Vervolg van pag. 1).

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema richtte zich hier in het Hol-
lands, Engels en Duits tot de aan-
wezigen en ving aan met zijn zéér
bijzondere dank, waardering en
hulde uit te spreken, voor de zéér
geslaagde wedstrijden, welke deze
dag hadden plaats gehad. Spreker
had zich daarbij afgevraagd: „Waar
gaat het bij dergelijke wedstrijden
om, wat is het essentiële ervan?"
Daarbij was spreker tot de conclusie
gekomen, dat dit ongetwijfeld moet
zijn de gedurfde snelheid en de
beheersing daarvan door verstand
en ervaring, opdat de ten top ge-
voerde snelheid niet tot dwaasheid
wordt. Doch bovendien is dit niet

alleen maar een sportief gebeuren,
doch óók een onderlinge wedstrijd
van fabrikanten en als zodanig de
basis der motor-industrie. Daarbij
óók een oefening en zonder aarze-
len benutten van de kansen, welke
laatste elementen overigens óók
voor overheidsorganen bijzonder
nuttig zouden kunnen zijn. De
hoofdzaak echter is en blijft volgens
spreker het bevorderen van het
internationale contact. „Wij kun-
nen", aldus Mr. Van Fenema, „de
loop der wereldgebeurtenissen niet

beïnvloeden, doch als internationale
badplaats véél bijdragen tot het
onderling contact tussen de naties
en alzo medewerken aan een we-
reld, waarin vrede, geluk en voor-
spoed heerst. Daarom begroet Zand-
voorts gemeentebestuur Ü allen hier
hedenavond van ganser harte en
spreekt daarbij de hoop uit, U hier

nog vele malen te mogen zien".

De spontane woorden van Zand-
voorts burgemeester werden door
een hartelijk applaus besloten,

waarna de voorzitter van de K.N.
M.V., de heer N. Rodenburg, Mr.
Van Fenema dank bracht) voor zijn

welkomstrede en speciaal voor de
inhoud daarvan. „De K.N.M.V. kan
zich gelukkig prijzen", aldus deze
spreker, „wedstrijden te mogen
houden jn een gemeente, waarvan

I de burgemeester zó tegenover de
! motorsport staat. Moge zijn woorden
tot vèr buiten deze zaal weerklank
vinden". Tenslotte bracht spreker
dank aan allen die tot het welsla-
gen van deze dag hadden mede-
gewerkt, een dag, waarop het- weer
niet teleurstelde en óók niet het
bezoek.

Tenslotte ging de voorzitter van
de Centrale sportcommissie, de heer
G. Joh. Bruinsma, tot het uitreiken
der prijzen over, waarna men) nog
enige tijd in genoegelijk onderling
samenzijn bijeenbleef.

Zo beleefde Zandvoort een motor-
sportdag van groot, zéér groot for-
maat, de mooiste, die wij op dit

gebied tot nu toe hier medemaakten,
een motorfeest dat organisatoren,
deelnemers en publiek grote vol-
doening heeft geschonken. K.

%



Vereniging „De Haltestraat"
Doe, wat zovelen reeds jaren doen: In de Haltestraat kopen in elk seizoen!

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

Mooie collectie
Damesbadpakken
in wol, nylon en lastex.

Badtassen, Badmutsen, Badschoenen, Bad-
jasjes kort model, geruite pantalons,
Shorts, 'A pantalons, spijkerbroeken, ge-
streepte Damesblouses, Damesvesten,
Bolero's, Libelle Nylonkousen, Sokken,
Zomerflats, Weekendtassen, Luchtbedden.

Heren Sporttruien, Hazewind windjacks,
Shorts, Khaki Overhemden, Khaki panta-
lons, Spijkerbroeken, Weekend Shirts,

Overhemden, geruite Hemden, Stropdas-
sen, Sokken, Anklets, Sportriemen.

Jongens Overhemden, geruite blouses, kinder-
sweaters, spijkerbroeken, kindershorts, sport-
truien, Hazewind windjacks, Kindersokken,
Quick ^Sandalen* plastic sandalen, Basketbal-
schoenen, gymschoenen in wit, blauw en zwart,
jongensriemen, rubber en plastic speelballen.

HUDORA Rolschaatsen zijn zeer solide!

Tennisartïkelen, racketreparaties,
Kampeerartikelen.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telel. 2131

Nylonkousen f 2,65
ENKALON 2de keus ƒ 2,45

K. SOKJES m. 1 t.m. 8 ƒ0,70

KINDERSOKJES m. 1 t.m. 8 ƒ0,70

Alles ruime sortering'.

De Kampioen - Notten
HALTESTRAAT 59

VLAGGEN
In diverse kwaliteiten en maten.

5 diverse 3-baans vlaggen, 5 stokken 150

cm., 5 vlaggestokhouders, zéér geschikt

voor hotel- en pensionhouders f 33,—

Uit voorraad leverbaar!

T. C. van der Schelde
HALTESTRAAT 7.

Als de lente 't land beschildert,
Als de zomer zweet en gloeit,

Scheert en knipt hij

onvermoeid.
(Vrij naar
Huïbert Kornelisz. Poot).

Zó is het de ganse lange dag in

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat U - Telef 2462

M.Wi.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL
Haltestraat 1 - Telefoon 2735

TUINGEREEDSCHAPPEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
SPORTARTIKELEN
TUINSTOELEN
HAARDEN - KACHELS
GRASMAAIMACHINES ƒ29,95

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45 TELEFOON 2827

Ruime sortering in:
Dames, Heren en Kinderondergoed.
Onderjurken, vanaf ƒ3,80
en alle soorten NEVEDA WOL.

U VIERT
veel pleizieriger feest

indien U IETS NIEUWS
kunt aantrekken.

DAMES JAPONNEN voor de meest
verwende vrouw, gemaakt van veredelde

katoen, wasbaar, sterk en modieus in alle

variaties.

POPELIN5 DAMES ROKKEN, zeer aparte
Weense modellen in diverse prijzen.

POPELEN DAMES OVERHEMD Blouse met
trubenijs boord in div. kleuren f 9,50

„TWEKA" POLO BLOUSE voor Dames, Heren,
Meisjes en Jongens in talloze variaties v.a.

f 2.45

„TWEKA" DAMES PULLOVERS zuiver wol in
streepdessins en Uni f 1 2.95 - f 1

1

,75

„TWEKA" DAMES DEUX PlèCES
in alle maten voorradig f 62,50 - f 59,00

„STURKA" DAMES JOPPERS in de prachtige
„Zaalberg" . duffel speciaal gemaakt voor

„Sturka" f 49,50

Ook voor Meisjes en Jongens „Sturka" duffel
jassen, leeftijd 6-8 jaar f 37,50

„Tweka" Wevenit Meisjes pakjes
(plooirokje met blazer) maati 45 f 28,95

m. kl. stijging p. maat

,„DELANA" bretelbroekjes* rokjes, pullovers.
VESTEN IN DIVERSE MODELLEN.

In badpakken
de grootste sortering
van alle Noordzeebadplaatsen van de beroemd-
ste merken ter wereld. Heinzelmann, Catalina,
Tweka, Delana, Mermaid enz.

Ook in HEREN en KINDER BADPAKKEN
een ongeëvenaarde collectie.

HEREN Overhemden, Sweaters, Pullovers, Ves-
ten, Dassen, Anklets, Shorts en Jongens Over-
hemden in tientallen soorten.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 Telef. 2087

Alléén de betere kwaliteiten en steeds dè
nieuwste snufjes van de Cote d'Azur en
Amerika's Westcoast.

Om van te watertanden
is onze enorme sortering bonbons en

chocolade welke wederom werd uitgebreid

met een collectie luxe dozen

o.a. DROSTE, RINGERS enz.

Voor een extra tractatie tijdens de PINKSTER-
DAGEN zullen wij XJ gaarne adviseren.

U kent ons devies?

«IN ELK SEIZOEN:

CHOCOLADE VAN GROEN!»
HALTESTRAAT 18 TELEFOON 3403

Pinksterfeest is bloemenfeest!
In geen enkel gezin mag met Pinksteren
een bloemetje ontbreken!
Wij bieden U een grote verscheidenheid!

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen

!

Eerste Zandvoortse

Beddenspecialist

W. H. Kern per
HALTESTRAAT 21 TELEF. 2119 - 2344

WIJ GAAN NOG EVEN DOOR
MET ONZE RECLAME-AANBIEDING:

1-persoons DIVANBED, goudgemoffeld

1-persoons VLOKKEN MATRAS
1-persoons SPIRAALDEK
1-persoons SPLENDID DEKEN 150 x 200

Tezamen voor f 69,50

1-persoons VERENDE MATRASSEN, 15 jaar

garantie met kapok kussen ƒ65,

—

2-persoons 3-delige VERENDE MATRAS
met 15 jaar garantie ƒ109,

—

1-persoons SCHUIMRUBBER MATRAS ƒ99,—
„Latex" met 15 jaar garantie.

1-pers. DIVANBEDDEN, goud gemoffeld ƒ26,50

1-pers. KANTELBEDDEN, goud gemoff. ƒ42,50

WOLLEN DEKENS ƒ17,50 21,50 23,25 27,50

30,25 32,50 35,— 37,95 45,95 47,— en, 55,—

Eigen reparatie-inrichting.

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U!

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Zandvoort

besloot in de vergadering van
Woensdagavond j.1. na een heftige
inleiding van de heer Tates, die
zich fel tegen het voorstel uitliet,

daarin bijgevallen door de H.H.
Weber, Koning en Breure, met 9
tegen 5 stemmen tot invoering van
een straatbelasting op onbebouwde
eigendommen van 3 pet. en verho-
ging van de straatbelasting op be-
bouwde eigendommen van 6 tot 10.

Zulks op aanraden van Gedeputeer-
de Staten, volgens ontvangen richt-
lijnen van het Ministerie, waardoor
een verhoogde uitkering uit het ge-
meentefonds in het vooruitzicht
werd gesteld en belangrijke bedra-
gen in de gemeentekas zullen
vloeien, waardoor de begrotingen
zullen kunnen worden gesaneerd.
Tegen stemden de H.H. Weber, Ko-
ning, Breure, Tates en Slagveld,
welke laatste niet van het College
de toezegging kon krijgen, dat het
besluit voorlopig slechts twee jaar

zal gelden.

Na enig debat besloot de raad
ƒ1.000.- te voteren om via het
Strandschap hiermede hulp te bie-

den aan de door de storm getroffen
kampeerders, nadat de voorzitter de
verheugende mededeling had ge-
daan, dat in de Woensdagmiddag
gehouden vergadering van het
Strandschap de gemeente Amster-
dam inplaats van de gevraagde
ƒ1.000.-, ƒ2.000.- beschikbaar stelde

en de gemeente Haarlem ƒ1.000.-.

Verrassend was dat onze vroede
vaderen zonder enig debat 'n voor-
stel van het college aanvaardden om
een bedrag van ƒ168.000.- beschik-
baar te stellen voor betere verlich-

ting van de dorpskern, hetgeen een
bedrag van ƒ20.000.- aan meerdere
lasten jaarlijks medebrengt.

Het raadsvoorstel voor goedkeu-
ring tot het openhouden van bloe-

menwinkels en slijterijen tot 7 uur
inplaats van tot 6 uur in het winter-
seizoen, werd ingetrokken, doch zal

opnieuw worden bezien, wanneer
hierover klachten van belangheb-
benden zouden binnenkomen.

ƒ4750.— werd gevoteerd voor 't

bouwen van een stenen bewakers-
huisje in het Vijverpark. Hr. Weber
was er zéér verheugd over,, alleen

al, omdat er óók toiletten in komen,
al waren die - volgens spreker - wel
wat "erg ver. (Hilariteit.)

Besloten werd zich in principe

uit te spreken voor de bouw van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie in

't getoonde schema A, de oorspron-
kelijke plaats, n.1. tussen de Corodex
en de spoorbaan.

, Zonder debat werden de volgende
punten -aanvaard: - *

_

Verkoop" en toewijzing van grond
in vier gevallen; een crediet van
ƒ9550.00 voor vernieuwingen en
voorzieningen aan de Karel Door-
manschool; medewerking voor aan-
schaffing van leer- en hulpmiddelen
voor de 3de klasse der R.K. lagere

school; een crediet van ƒ1750.00

voor aanschaffing van meubilair
in de Karel Doormanschool; mede-
werking voor de meerdere kapitaals

uitgaven der Kennemer streek-

school tot opleiding van kleuter-

leidsters; verhoging van het cre-

diefc voor de stichting „Zandvoorts
wederopbouwfonds van ƒ400.000.

—

tot ƒ650.000.— ; een gemeentelijke

garantie voor nieuwe geldleningen

voor aan bouwspaarders te ver-

strekken hypotheken door de N.V.

Bouwkas Nederlandse gemeenten ;

een crediet van, ƒ6650.00. voor aan-
schaffing van nieuw meubilair in

de kleuterschool aan de Heren-
straat; verhoging van de subsidie

aan de openbare leeszaal van
ƒ1000.00 tot ƒ2500.00 voor het jaar

1955; enkele wijzigingen in de be-
zoldigingen van het gemeenteper-
soneel en een subsidie van ƒ240.00

voor het jaar 1955 aan de Kenne-
mer Vereniging tot oprichting en
instandhouding van medisch- op-
voedkundige bureaux.

Uit de rondvraag kwam als be-

langrijkste punt naar voren de

vraag van de heer Koning, of nog
vóór het zomerseizoen de Grote

Krocht wordt veranderd, waartoe
de raad reeds geruime tijd gelegen

besloot. "

De voorzitter deelde mede, dat

door P. W. thans voorbereidingen

worden getroffen voor verschillen-

de onteigeningen, daar de onder-

handelingen met de betreffende

eigenaren op niets zijn uitgelopen,

zodat thans del wettelijke weg dient

te worden gevolgd.

Om half elf bleef daarna de raad
nog even op voorstel van de voor-

zitter in besloten zitting bijeen.

Emmabloemcollecte
Op Maandag 30 Mei a.s. (2e Pink-

sterdag) zal in Zandvoort de bekende
Emmabloemcollecte worden gehou-
den. Deze collecte gaat uit van de

Ned. Centr. vereniging tot bestrij-

ding der tuberculose, en wordt ver-

zorgd door „Onderling Hulpbetoon"

te Zandvoort. De gelden die hierdoor

worden verzameld zijn uitsluitend

om de aan tuberculose lijdende be-

volking te helpen en deze uit te

zenden naar rusthuis of sanatorium,

ongeacht van welke gezindte.

Daarom doe ik een beroep op alle

jongens en meisjes boven 16 jaar,

om ons die dag te helpen collecteren.

Doe allen zoveel mogelijk mede en
meldt U aan als collectant(e) op
Vrijdag 27 Mei a.s. des n.m. 8 uur
in ,„Ons Huis" of Maandagmorgen
vanaf 9 uur in de Oude Bewaar-
school, Duinstraat 29, alhier.

A. J. Hollenberg, voorzitter.

BURGERLIJKE STAND
20—25 Mei 1955.

Geboren: Cornelis Minne Hessel,
zoon van H. Boschma en J. V.
Cassee; Angela, dochter van J. J.

Stoepman en A. Hinne; Clara Maria
Antonia, dochter van J. Halderman
en W. C. Paap.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Zanduoorts EERSTE
Zandvoorts BESTE

u

Kunstnijverheidshuis

PONANPA ii

Vergelijkt onze prijzen!

Donanda heeft, wat U graag geeft!

Loek van Wensen
HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT

Ook thans komt Drommel voor de Pinksterdagen
De aandacht van de roker even vragen.
Zoekt U voor deze dagen iets bijzonders heren?
Zie Drommel's keuze, laat hem U adviseren!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Grote aanbieding
KOUSEN Jicitci

Crepe NYLON HEREN ANKLETS 3,50 -

Idem KINDERSOKJES 2,50

Witte katoenen Kindersokjes - 95 - 85

DAMES NYLONS ±*20 soorten
7,50 - 5,50 - 4,95 - 3,95 3,25

3 paar HEREN ANKLETS voor slechts

- 2,95
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voor het gehele gezin

KORT
Zeer fijne NYLONS
vol geminderd 3,45 2,95

KRISTAL NYLONS
m. fant. hiel 4,25 3,95

„JOVANDA" NYLONS
alle modekleuren 4,50 3,95

„KRISTAL"
zeer mooi 4,95 4.3U

Charm. ONDERJURKEN
m. kantgarnering 5,25 4,35
Waszijde ONDERJURKEN
m. kant gegarneerd 5,85

Satijn ONDERJURK
zeer mooie pasvorm 8,25
Nylon ONDERJURKEN
m. kantgarnering 8,75

Nylon ONDERJURKEN
m, gepliceerde strook 1 3,9 5

Leuke kat. Onderjurken
m. fijne kant garn. 7,95

Leuke moderne SHAWLS _ __
3,95 2,95

Moderne Ds. PYAMA's
in div. tinten ..13,40 11,45 9,95
Cloqué Ds. PYAMA's
in rood en geel 1 4,50
Dames NACHTHEMDEN
div. kleuren 9,95 9,25

Batist Nachthemdjes
aparte dessins

21,95 1 5,65

JUPONS
„ideale zomerdragt"

van Nylon vervaardigd

m. kant 8,75
m. plicé strook 9,65

Heren OVERHEMDEN
m. vaste boord, in alle

modekleuren 11,45 10,65 9,95

Heren SPORTHEMDEN '

mode kleuren 15,50 1 1,45

Kreukvrije Zelfbinders
fleurige kleuren 2,95 2,10 1,55

Heren ANKLETS
3,65 , 2,95 2,65

KINDERSOKJES
wit en gestreept
kl. st. p. maat 70 ct.

Heren BADJASSEN
frisse strepen
zware kwalit. badstof 35,25

Leuke meisjes Badpakken
„Lastex" 3,55

Dames Lastex Badpakken 4,85

Heren zwembroeken 4,95 3,95

Grote sortering Bad fff LitSe PI

1,55 1,35 50 Ct.

LEUKE BADTASSEN 1,60 1,35

J.Th
Telef. 2666
ZANDVOORT

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

Balastores
Doorzichtige, zonwerende papieren vouw-
gordijnen. Direct uit eigen voorraad
leverbaar in alle vensterbreedten vanaf
50 cm. (telkens met 10 cm. oplopend) tot
260 cm. breed.

TENT- EN ZONSCHERMDOEK. Heldere stre-
pen, 140 cm. breed p. Meter ƒ3,20

ORANJE MARKIESDOEK
Zwaar linnen, 140 cm. breed p. Meter ƒ6,10

MODERNE CRETONNES
voor gordijnen en tafelkleedjes ƒ3,25 p.M.

DOBBY STOFFEN effen kleuren p.M. ƒ3,45

WOLLEN KAMPEERDEKENS militairgroen
met fleurige rand, 1 pers ƒ15,95 2 pers. ƒ19,95

Wassenaar
KERKPLEIN - TELEFOON 3430

Haarlems Beddenspecialist

Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 ct. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 ct. p. m.m.
pagina 2 20 ct. p. m.m.
pagina 1 40 ct. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

V?£///iTf&t

Nette WERKSTER GEVR.
enkele dagen per week.
Kapsslon I. AU KEMA,
TramsVraat 11.

Bekwame Naaister
gevraagd

voor rokken en blouses.
T.C. v.d. SCHELDE,

Haltestraat 7

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

HOOG
de Pinkstervreugde

LAAG
de Pinksterprijzen

/

/

Wees bij de pinken met Pinksteren

!

Laat Uw geld niet Uw portemonnaie

„uitvliegeren". Profiteer van onze

speciale Pinksteraanbiedingen voor

Uw uitstapjes en om thuis op iets

fijns te tracteren.

Bij elke fles limonadesiroop
vanaf 98 cent een stevige,

fraaie

PLASTIC BEKER

GRATIS!
Albert Heijn limonade

per fles 69-98-125-190-225

Heerlijke spritskoeken yjj g*
per bus van 55 voor "T^^

Zware Delicata chocolade repen

(van 20 ct ^ 4
voor I e™per stuk) 6

Vruchtenwijn Vinolia
per fles van 1.20 voor 1.

10

Canadese zalm
per blïk vanaf

Fijnste Franse

sardines 2 vm&

Leverpastei dubboi buk

Sperciebonen h«i uue

Appelmoes pa pot

Hawaiian ananas
schijven of blokjes, per blik vanaf

Mager ontbijtspek
100 gram

Fijne snijworstioogr*m

Grote pinda's 250 gram

Carabiesjes
fijn zandkoekje, 250 gram

BiSCtlitjeS 2» gram vanaf

Gevuldeframboosjes
200 gram

Heerlijke drups
verpakt, 100 gram

Plldding 7 smaken, per pak

Advocaat Me fie,

Albert Heijn
Q de beste kwaliteit © laagste prijzen

© rente en winstaandeel

U doet toch ook mee
aan het winstgevend

atie-systeem?

^'.".^/'''V,

Belangrijk

bericht

Deze week

KerksÖeKSvflort
vanaf Vn;idag a 's '

Belangrijke uitbreiding
van primeurs en delicatessen

o.a. Homburg's vleeswaren-assortimenten, in

blik, onder méér: KNAKWORST, GEHAKT,
PORK, CORNEDBEAF enz. Bovendien grote

sortering HOMBURG's SOEPEN.

Verder vele verpakte KAASSOORTEN o.a.:

Salami, Emmentaler, Krduter en verschillende

soorten beroemde Zwitserse volvette roomkaas
in doosjes.

Vervolgens een geheel nieuwe sortering in

KAASWAFELS, KAASBOLLETJES, GEZOUTE
AMANDEL-KOEKJES, CASTEW-NOTEN, enz.

in cellophaan verpakt.

Vanaf Vrijdag staan in onze zaak gereed fraai
OPGEMAAKTE FRUITMANDEN en FRUIT-

SCHALEN van f2,50 en hoger.

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN,
ASPERGES EN CHAMPIGNONS.

Cocosnoten, Para-noten, gezoute Pinda's en vers
gebrande pinda's.

Wij hebben te veel om op te noemen. Een! blik

in onze etalage zal U daarvan overtuigen!

KEMP's FRUITHANDEL is en blijft

DE SPECIAALZAAK in Zandvoort!

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

GEVRAAGD: een MEISJE
voor de huishouding. T.C.
v.d. Schelde, Haltestraat 7

TE KOOP: RIJWIEL-
MOTOR Mosquito ƒ125,—.
Zandviaan 307, Bentveld.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

LEERLING GEVRAAGD,
voor de banketbakkerij.
Bakkerij v. Staveren, Zee-
straat 48.gMHH^

^ Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

Ook voor de Pinksterdagen handhaven wij
onze voordelige Pinkster-reclame's

500 gr. Lende- VOOR de BOTERHAM:
Entrec6te f 2.35

] gg
gr

;

^.Uver met
j gQ ^

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1,75 lOOgr. Pekelvlees met / "7E /*4
500 gr. Schoudercarbonade f 1,80 1 OO gr. Gek. worst S

' 3 Cïl
Kalfsschenkels met veel vlees f 1,00 15° s r - Ham 75 ct

-
15° 9r- Pekelvlees 75 ct.

SOO n>- Q|„Q„ „<*-—.II.. >..nJUA* Trt ,.» 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 ct.ÖUO gr. eigen gesmolten rundvet 70 ct. 200 gr . Heerlijke Saks.Leverw. 50 ct.

ONS BEKENDE • SOEPPAKKET : 100 gr.
Jgg g; gjg; ĥa£t

°rnedbeaf
55 j£

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 ct. 150gr.Pork' .'.'.'.'.'.'.'.'
50 ct.

_. ^ 150 gr. Kinnebakham 50 ct.
Ziet ome etalages! 150^ Leverkaas 60 ct.

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging! 150 gr. Hamworst 50 ct.

Foto-zoekrit

Een geheel nieuwe puzzle-rit voor
auto's en motoren heeft de motor-
club ,.Zandvoort" uitgeschreven op
2de Pinksterdag. Dan zal n.1. een
„foto-zoekrit worden gehouden,
waarbij de deelnemers geen route-
kaart meekrijgen, doch een kaart,
waarop afgedrukt zijn een 10-tal
genummerde foto's van bekende
punten in Haarlem en directe om-
geving. Bij elk van deze punten
staat een controle opgesteld, welke
de kaart moet afstempelen. De be-
doeling daarbij is dat de deelnemers
deze punten in de juiste volgorde
van de foto's aandoen. Nadere ge-
gevens over deze rit, wat betreft
lengte, enz., worden bij de start
verstrekt, welke plaats vindt van 2
uur af bij het clubhuis ,,Paviljoen
de Vijverhut."

Lunapark Pinkster-weekend

Gedurende het komende Pinkster-
weekend, (Zaterdag, Zondag en
Maandag a.s.) zal op het terrein
aan het einde van de Zeestraat
door een Haagse kermis-exploi-
tant een Lunapark worden inge-
richt. Het belooft een groots opge-
zette kermis te worden, die tal van
attracties zal bieden, o.a. óók de
beroemde „achtbaan", een Wiener
Praterrad en een Ridy Head. In
totaal zullen 'n 10-tal spectaculaire
kermis - vermakelijkheden worden
opgebouwd.

Levensavond

Daar wij nog wachten op enkele
onkosten-opgaven, van de uitvoe-
ring van „Levensavond" ten bate
van het Biggenfonds op 10 Mei j.1.

kunnen wij het resultaat van deze
avond in dit nummer nog niet mede-
delen. Wij hopen dit in ons eerst-
volgend nummer te doen.

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze

van f 49,_ tot f 132,_
SPORTCOLBERTS

in de moderne tinten van ƒ29,— tot ƒ79,

—

PANTALONS
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot ƒ42,

—

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95,

—

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75

AUTO COATS in drie prachtige tinten . .ƒ39,

—

ZWARTE DAMES PANTALONS
in gabardine ƒ24,75

VLOTTE DAMES JACKS ƒ16,75

MANCHESTER PANTALONS
gegarandeerd poolvast ƒ22,50

KHAKI PANTALONS ƒ12,50

OVERHEMDEN in de moderne kleuren
ƒ6,95 - ƒ8,95 - ƒ10,90 - ƒ12,90' - ƒ13,90

HEREN SPIJKERBROEKEN ƒ10,50

JONGENS SPIJKERBROEKEN ƒ7,50 - ƒ10,—
MEISJES SPIJKERBROEKEN ƒ7,50

KLEDING- ^ii^tf^CCl
BEDRIJF &U!^<UEL9

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQf>| Prinsossewog 15
• DUL Telef. 2066

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

<Sk

<&>>

PINKSTER-
KERMIS
Zeestraat, Zandvoort

van 28 t.m. 30 MEI

Nieuwste Amerikaanse attracties, zoals:

Achtbaan
Wiener Praterrad

Gidy Head
enz. enz.

2e Pinksterdag: Groot vuurwerk
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Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper

. Telef. 2550

Speciaal Pinksterprogramma!

De beste film van het jaar!

Vanaf Vrijdag 27 t.m. Maandag 30 Mei 8 uur

MARLON BRANDO - KARL MALDEN
EVA MARIE SAINT in:

On the Waterfront
De schildering van misstanden in de
New-Yorkse haven, die „On The Water-
front" geeft, berust op historische waar-
heid. (Toegang 18 jaar).

Vanaf Dinsdag 31 Mei t.m. Donderdag 2 Juni 8 u.

RITA HAYWORTH - JOSÉ FERRER
ALDO RAY.in:

Miss Sadie Thompson
Brandende hartstochten onder een
gloeiende tropenzon. Een boeiend kleurig
Zuidzee-verhaal. (Toegang 18 jaar).

Beide Pinksterdagen 2.30 uur speciale matinee

STAN LATJREL en, OLIVER HARDY

Liever lui dan moe
De Koningen van de lach bezorgen U een
vrolijke middag. (Alle leeftijden).

U komt natuurlijk óók de a.s. Pinkster-
dagen naar Zandvoort's

Uitzichttoren
om te genieten van de prachtige verge-
zichten over,strand,.zee en duinen?
In het geriefelijke café-restaurant heeft
U een uitzicht om nóóit te vergeten!

Prima consumpties. Lift aanwezig.

ESPLANADE
Gedurende de Pinksterdagen

4 Kindervoorstellingen
van 1.30-3.30 en„van 3.45-5.45 uur

verzorgd door

Montagne's Jeugd-Varieté

o.a. POPPENKAST.
Vertoond wordt:

„De uitvinding van Jan Klaassen".

Verder GOOCHELEN
door Montagne voor en met de kinderen.

Gerry Montagne als eminent jongleur.

Leuke wedstrijden voor meisjes en
jongens om fraaie prijzen

GEEN FILM maar VARIÉTÉ!

Toegangsprijs 50 en 80 cent
Kaarten verkrijgbaar bij Esplanade. Bespreekt
om. teleurstelling te voorkomen tijdig de plaat-
sen. Ook telefonisch onder no. 2073.

S I N DS I 9 30

Wlencia
'Ofo'ON p l

'

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Afwezig
van 21-31 Mei
Voor storingen aan TELEVISIE,
RADIO, LICHT of andere apparaten

telefoon 3407.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomeiiusf"
Kosterstraat 5

Veelbelovende plannen voor

sportwagen races
Nederlandse auto-rensport-vereniging

WANNEER EEN
stelletje auto-
ren-enthousiasten
zich in clubver-
band verenigt en
wedstrijden gaat

organiseren, dan kan wel reeds bij

voorbaat worden vastgesteld, dat
een sportief en uitermate spectacu-
lair gebeuren wordt geboden. De
eerste wedstrijden, die de nog jonge
Nederlandse auto-rensport-vereni-
ging het vorig jaar op het circuit
van Zandvoort heeft gehouden, heb-
ben dan toen wel ten volle bewezen
en de lering, die men eruit heeft
opgedaan, zal op de komende wed-
strijddag in de praktijk worden ge-
bracht, zodat stellig de 29ste Mei,
wanneer deze enthousiaste cracks
uit de amateur-auto-renwereld de
strijd met elkaar gaan aanbinden,
een dag zal worden, die liefhebbers
van de autosport in extase zal
brengen.
Op Zaterdag 14 Mei j.1. heeft het

bestuur van de N.A.V., waarbij
tevens de vcorziUer van de K.N.A.C.
de heer Van Haaren tegenwoordig
was, een uiteenzetting gegeven van
de plannen voor deze wedstrijddag
bij mende van de voorzitter, de
heer Dries van der Lof.
Spreker wees er op, dat deze nog

jonge vereniging niets anders wil,
dan de auto-rensport in ons land
populair maken, niet uit winstbejag,
doch uitsluitend uit liefde voor deze
sport en het ideeële motief om in
Nederland hetzelfde te doen wat in
andere landen tot stand is gebracht,
n.1. een bloeiende auto-rensport.
Daarom wordt, om de publieke

belangstelling daarvoor in steeds
meerdere mate op te wekken, aan
de komende races op 29 Mei op het
circuit van Zandvoort grote aan-
dacht besteed en tracht men deze
door indeling van de klassen en het
uitwerken van nieuwe . ideeën
steeds spannender te maken. Beter
materiaal der sport- en renwagens
en meerdere deelname garanderen
reeds nóg spannender races dan
vorig jaar, doch bovendien werd de
klasse-indeling uitermate geselec-
teerd* door de snelle wagens in alle

klassen, de zgn. sport-l en ren-
wagens, uit deze klassen te lichten
en deze in een aparte klasse onder
te brengen. Verder wordt overwo-
gen, om na de races nog een aparte
wedstrijd te organiseren, voor die
wagens, welke vrijwel eenzelfde
rondetijd hebben gemaakt tijdens de
training en op de wedstrijddag.

Er zal gereden worden in zeven
klassen, n.1. tot 750 cc. van 750-1000
cc.;- van 1000-1400 cc; van 1400-
2000 cc; van 2000-2670 cc; boven
2670 cc. en een race voor
ren- en sportwagens. De race zal
uitsluitend nationaal zijn, d.w.z. dat
óók buitenlanders met een Neder-
landse start-licentie eraan zullen
kunnen deelnemen.
Een andere nieuwigheid zal zijn,

dat wanneer twee klassen tegelijk
zullen starten, dit niet — zoals tot
nu toe, zal geschieden elke klasse één
minuut na elkaar, doch alle wagens
zullen door elkaar worden opgesteld
in volgorde van de trainingstijd, die
zij hebben gemaakt, om daarna alle
tegelijk te starten.
Heb zal stellig een autofeest wor-

den van bijzondere allure, deze
wedstrijddag van deze nog jonge, zo
enthousiaste vereniging. Wat men
van plan is, daarvan kregen we
reeds een.vóórproefje, toen. na af-

loop van de persconferentie, welke
in café-restaurant „De Rotonde"
plaats had, de verslaggevers op het
circuit in de gelegenheid werden
gesteld met de achter de pits opge-
stelde renwagens nader kennis te

maken alsmede met de
(
coureurs,

waarbij de gelegenheid' bestond
enkele ronden mee te draaien.

En zo zaten we dan op een ge-
geven moment compleet met val-
helm en stofbril in de 3'/2 liter

Jaguar van Hans van Dieten en
spoten, als weggeschoten, met brul-
lende uitlaat de baan op, gierend
door de bochten in een razendsnel
tempo, langs de duinen, door de

dennen op het rechte eind af, waar
de snelheidsmeter een snelheid van
ruim 200 km. per uur aanwees. En
nog nauwelijks bekomen van de
sensatie, opgedaan in deze drie
bliksemsnelle ronden, zaten we even
later in Tak's wonder comfortabele
3 liter Mercedes Benz, de gloed-
nieuwe wagen, waarmede hij óók
de Tulpenrallye won en we haal-
den op het rechte eind „slechts"
185 km. per uur.

Het was een wonderlijke beleve-
nis, met de praktijk van de auto-
rensport kennis te maken. Het heeft
ons geleerd, dat dit nog iets anders
is, dan alleen maar autorijden. Hier
is kunst voor nodig, een perfection-
neerde autorijkunst, gepaard aan
moed, durf en bliksemsnel reageren.
Het is sensationeel, vreugdevol en
een wonderlijk beleven, deze ren-
sport van jonge auto-rensport-
enfrhousiasten. De 29ste Mei belooft
een hoogtijdag te worden van de
eerste orde. K.

(Vervolg).

De naam „schout"' houdt verband
met het woord „schuld". De schout
n.1. was óók belast met de zgn.
„lage rechtspraak". Hij spande de
vierschaar, d.w.z. hij sprak recht
met de schepenen in gewone ge-
schillen tussen de burgers, waarop
als straf geen hogere boete stond
dan 42 stuivers. Andere meer be-
langrijke zaken, w.o. de zgn. „hals-

misdaden", werden berecht door de
Hoge Vierschaar van Brederode in

Haarlem. De schout zorgde óók voor
een trouwe naleving der keuren en
voor een goede omslag der belas-
tingen.

Op bevel van de ambachtsheer
riep hij tevens de schutters op en
trek als hun hoofd ten strijde. Tot
hulp van de schout stelde Graaf
Floris V reeds in 1291 schepenen
aan.

Gewoonlijk werd er om de 14

dagen vierschaar gehouden. Doch
in 1787 bepaalden schout en sche-
penen van Zandvoort, dat slechts

om de maand een rechtsdag zou ge-
houden worden, maar een ieder

kon een zgn. „extra fordinaire

rechtsdag" eisen, mits hijzelf dan de
kosten betaalde, die als volgt wer-
den berekend:
Voor de schout twee gulden en

twaalf stuivers; voor de schepenen
negen gulden en 2 stuivers; voor de
secretaris twee gulden en twaalf
stuivers en voor de bode eveneens
twee gulden en twaalf stuivers.

Meestal waren het zéér eenvoudige
zaken, die men te berechten kreeg.

Was het. een lastiger geval, dan
mocht men in Zandvoort, volgens

een privilegie van 1565, advies in-

winnen bij de Raad van Brederode.

„Geen schout mocht op de dorpen
recht spreken, dan op „een open-
bare vierschaar" buiten op de weg
ofte in een huis, (het regtenhuis)
daar men genen dranck noch spijze

verkocht, ende het regt niet be-
ginnende, ofte die vierschaar te

spannen dan goedtij ds, bij klim-
mende zon voor den middag, ende
niet voor negen uren. Maar als zij

die vierschaar gespannen hebben,
uijt die vierschaar niet te scheyden,
nog het regt een uyr, twee of te-

meer, op te setten, vóór dat het regt'

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"

bij de uitgang aan zee in Nat. park .,'de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!

Wanneer U de komende Pinksterdagen rust zoekt na Uw wande-
ling langs het strand of door de duinen, vindt U hier hetgeen U
zoekt! Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust.

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!
Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

Chr. Opleidingsschool voor ond.essen

bij het Kleuteronderwijs

De nieuwe cursus begint 1 Sept. Leerl. m. M.U.L.O.-dipl.
kunnen in de 2de klas geplaatst worden.
Inschrijving van nieuwe leerlingen Donderdags van 4-5
uur bij de Directeur.

F. VAN WOERDEN.
Dreef 20, Haarlem, Telef. 12267.

BAD-ZUID
Vanaf heden wederom verkrijgbaar

Seizoen-

abonnementen
voor Zandvoortse inwoners

KINDEREN (t.m. 15 jaar) .... ƒ3—
VOLWASSENEN ƒ6,—

Veilig en Voordelig is en blijft Bad-Zuid

geëyndigt is, ende waart, dat sij dat
anders pleegden so soude dat van
geender waarde sijn".

De ambachtschout was verplicht

om, alvorens in dienst te treden, bij

de Baljuw, de ban te komen halen,

waarbij hem. van 's Graven wege
de lage rechtspraak over het am-
bacht werd toevertrouwd. Daar
legde hij dan ook de eed af en eerst

daarna mocht hij binnen de Am-
bachtsheerlijkheid geïnstalleerd

worden.
Een Baljuw was de rechter der

balie of rechtbank van een land-
schap of goo. Het ontstaan der Bal-
juws valt in de 13de eeuw. Vroeger
waren n.1. de graven zelf rechters

en ambtenaren over een stuk land,

hun in leen gegeven. Later stelden

zij over gedeelten van hun gebied
rechters of baljuws aan. Deze wa-
ren belast met de uitoefening van
het burgerlijk bestuur,, zowel als

met dat der rechtsvordering in bur-
gerlijke en strafzaken, evenals met
het aanvoeren in de oorlog en het
toezicht op wateren, dijken en
wegen.
Bijna altijd werd het schout-ambt

verpacht. Daar >/a der boeten, door
bekeuringen verkregen, ten bate
van de schout kwam, gaf dat soms
aanleiding tot allerlei afzetterijen.

Een leuk voorbeeld daarvan is, dat
in Zandvoort een schout bij de toe-

passing der keuren het werken op
Zondag verbood. Hij zag daar brood
in, want bekeurde dan de vrouwen,
die de hemden van hun mannen, die

dag wasten en te drogen hingen,

omdat zij die 's Maandags weer-
moesten aandoen. Uit deze tijd (om-
streeks 1400); stamt het versje:

Schouten, en baljouwen,
Die grijpen als wouwen.

" Een aardig staaltje van de zorg
der vroede vaderen voor hun ge-
meente vinden wij in onderstaand
geschrift, daterend uit Februari 1746

dus ruim 200 jaar geleden.

„Schout en schepenen van Zand-
voort attesteren en verklaren, dat
haarens weetens Annetje Floore
Kerkman, bejaarde vrijster, alhier

gebooren en lange jaaren gewoond
hebbende, zig als een eerbaare vrij-

ster gedraagen heeft, zigzelve onder-
houdt en geene de minste allimen-
tatie genooten heeft en alsoo zij zig

metterwoon zoude begeeven binnen
of onder de jurisdictie der Stede
Haarlem, zoo belooven wij, schout
en schepenen voornoemd, dat indien
gemelde A. Floore, dat de Heere
verhoede, binnen den tijd van de
eerstkomende 6 jaar tot armoede
mogte koomen te vervallen, deselve
wederom in onzen dorpe te sullen

innemen".

De schout was óók belast met het
verkopen van land en huizen, het
verwezen van kinderen, boedel-
scheiding enz. Zo hadden zij óók
het houden van een winkel te ver-
geven, gelijk uit het onderstaande
blijkt:

„Schout en schepenen van de
heerlijkheid van Zandvoort hebben
G. J. van Duivenbode op deszelfs
verzoek geaccordeerd, gelijk zij toe-
staan en accordeeren bij dezen, dat
hij tot kennelijk wederopzeggens
toe vrij koffie en thee zal mogen
verkoopen, mits hem precies gelijk

zal moeten gedraagen naar de
plakkaten en ordonnanties op dat
middel geëmaneerd of nog te ema-
neeren.

Actum ten Regthuize van Zand-
voort, 1 September 1776".

(Wordt vervolgd).

Van wie heeft U die heerlijke

VERSE SNIJBOONTJES
EN SPERCIEBOONTJES
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Voor een

Mantelcostuum:

SNEEB0ER
****** *

Klassiek en altijd modern

MANTELCOSTUUM
^f Géén „gewone" confectie

-4f Niet in massa vervaardigd

-£- Door eigen coupeur uit de

beste leamgarens eo tr»pica Is

ÖOK IN •

GROTE MATEN

ANEGANG 34
HOEK SCHAGCHELSTRAAT

HAARLEM
AMSTERDAM

KINKERSTR.

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel
LEESBIBLIOTHEEK

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 . - TELEFOON 2793

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Zo juist ontvangen!
De nieuwste sortering

LINDT
De grote bonbon-verrassing!

Het adres voor alle

VERKADE-ARTIKELEN

Steeds MATZES voorradig!

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34

Kent V Zandvoorts heerlijke
recreatieoord „Het Vijverpark?"

Temidden daarvan is idyllisch gelegen

PAVILJOEN „DE VIJVERHUT"
VONDELLAAN 46 - TELEF. 2538

Ook bij minder gunstig weer een genotvol en
romantisch plekje temidden van een bosrijke
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven.

Wij verwachten IJ gaarne de komende
Pinksterdagen.

Zandvoort's erkende bromfietshandei

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.TJ.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

'WÊMMï&WW^M^
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TE-LEF. 2507

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



26 MEI GING DE KERKSTRAAT 30 WEER OPEN!

ALBERT HEIJN OPENDE DE

ZELFBEDIENING

MODERNE

DVOORT
Doe NU uw boodschappen

in de helft van de tij i

De verbouwing van ons filiaal, Kerkstraat 30, is

voltooid. Daarmede is Zandvoort een van de
modernste AH-Zelfbedieningszaken rijker geworden.
Kom. eens kijken en zie hoe practisch de inrichting

is. Wandelend langs de vitrines en stellingen vindt

U alle artikelen overzichtelijk geëtaleerd. Alles

verpakt, alles geprijsd en . . . als vanouds bij

Albert Heijn beter en ... . voordeliger!

Ga er heen. U zult er zich direct thuis voelen.

10 voordelen van AH-Zelfbediening:

1

4

Xooir wachten „tot U
aan de beurt bent". U

- helpt Uzelf onmiddellijk.

Heb"t U geen haast, win»
kei dan op Uw gemak.
U hebt de tijd in eigen
hand.

Uit een overvloedige
sortering artikelen kunt
U vrij en zelfstandig Uw
keus maken.

U kunt niets vergeien.
Alles is logisch en over*
zichtelijk opgesteld.

Alles hygiënisch ver»

pakt, dus kant en klaar

om mee te nemen.

6

7

8

9

Alles duidelijk geprijsd.

U ziet direct wat elk

artikel kost en wat U
bespaart.

U koopt AHskwaliteit.
dat wil zeggen het allers

beste.

U koopt voordeliger. Dat
bewijzen de prijzen. Het
beste is voordeliger bij

Albert Heijn.

Vakkundig personeel

staat U desgewenst met
raad en daad ter zijde.

Stuur gerust Uw kinde*

ren. Zelfs een kind kan
in een AH»Zelfbediening
boodschappen doen. Ons
personeel zal hen gaarne
even behulpzaam zijn.

De specialiteit van Albert Heijn:

KAAS en FIJNE VLEESWAREN

Een voortreffelijke sortering van meer dan 50 soorten van

de fijnste vleeswaren ! Fris gekoeld en dagelijks vers.

Een fijn stukje kaas? U kunt kiezen uit een pracht sortering.

Voor iedere klant de juiste smaak naar haar keuze.

EDAMMER KAAS, jong

BELEGEN GOUDSE KAAS, volvet

FIJNE BELEGEN BOERENKAAS, volvet

100 gram 22
100 gram 33
100 gram 35

Groot assortiment buitenlandse kaassoorten

Prima Snijworst

Ontbijtworst

100 gr. 44

200 gr. 49

•»<
Onze winkel

Grote Krocht blijft!

Gedurende de verbouwing

heeft het personeel van ons

filiaal Grote Krocht 24 op

hoogspanning gewerkt om
al onze Zandvoortse afnes

mers tot tevredenheid te be«

dienen. Ook dit filiaal blijft

gaarne tot Uw dienst!

Boterhamworst,

Ie soort 100 gr. 32

100 gr. 52

100 gr. 49

100 gr. 37

100 gr. 41

Gelderse Ham

Boerenmetworsl

Palingworst

Tongenworst

Haagse Leverworst 100 gr. 21

- Leverkaas 100 gr. 41

Gelardeerde Lever 100 gr. 49

Mager Ontbijtspek 100 gr. 32

Rookvlees 100 gr. 45

Leverpastei dubbel blik 49

Speciale Pinkster Attentie

!

Bij aankoop van een fles ^~^^^~^7i

LIMONADESIROOP *- ^
vanaf 98 Ct

een fraaie plastic beker

GRATIS swt

Fijne SPRITSKOEKEN
per bus van 55 voor 45

••««•«•SaBBN«*•»«****««

yt% zware DELICATA
^^^ chocolade repen £ "1

van 120 voor I * ""

Vinolia rode Vruchtenwijn

per fles van 120 voor 110

Canadese Zalm
per blik vanaf

Fijnste Franse

Sardines 2 wikken

Sperciebonen
heel blik

Hawaiian Ananas-
schijven of «blokjes per blik vanaf

Grote Pinda's
250 gram

Carabiesjes
fijn zandkoekje 250 gram

89
69
98
82
59
59

Biscuits 2S0 gram

Gevulde

Framboosjes 200 gr .

«^ * Rouletta's, verpakt

IJrUpS Pistoletto's 100 grami

LimonadesiroopgQ
per fles vanaf ^JP 4É97

Advocaat hele fles

Zandvoort spaart mee

!

Obligatiehoudster worden, ieder jaar rente
ontvangen plus nog een aandeel in de
winst — het vrijwillige AHiobligatienegeU
systeem heeft ook de huisvrouwen van
Zandvoort in beweging gebracht, ledere dag
nieuwe spaarders, die van de unieke voor:

delen van dit systeem willen profiteren.
Hoe U obligatiehoudster kunt worden?
Vraag de handleiding „Hoe en Wat" in

onze zaak. Zij is gratis, verkrijgbaar.

Doe ook mee en deel

in de winst!

Albert Heijn
maakt U het leven goedkoper
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Wat Pinksteren ons leerde

Er is in de drukke Pinkster-
dagen., die achter ons liggen, en
waaraan Zandvoort met zoveel ge-
genoegen terugdenkt, één ding dat
ons getroffen heeft en dat o.i. het
meest belangrijke was van deze
dagen, n.l. dat glashelder gebleken
is, dat de trek naar Zandvoort, zo-
wel bij vreemdeling als landgenoot
er nog altijd is. Wanneer de zon
maar schijnt, dan komen ze wel, die
duizenden bezoekers.
Zandvoort heeft als toeristenoord

nog altijd een magische aantrek-
kingskracht. Aan óns is de taak,
om door het bieden van zo groot
mogelijke service, die aantrek-
kingskracht voortdurend te ver-
groten.
Wat ons óók gebleken is deze

blijde Pinksterdagen, was, dat het
hoognodig tijd wordt, dat men de
Zandvoortselaan gaat verbreden.
Wie de lange file van auto's heeft
gezien, die zich uitstrekte van het
begin aan de Herenweg tot aan het
einde bij het bejaardentehuis, dik-
wijls bijna bumper aan bumper
geheel tot stilstand komend, zal het
met ons eens zijn, dat deze situatie

onhoudbaar is en elke gedachte aan
modern snelverkeer naar en van
de badplaats tart.

Ten derde leerden ons deze Pink-
sterdagen, dat het méér dan tijd

wordt; ~ dat" Zandvoort" kan be-
schikken over een goed bezette en
goed geoutilleerde dienst voor het
vreemdelingenverkeer. Wij hamer-
den daar reeds zo dikwijls op en
zullen erop blijven hameren, omdat
dit voor onze gemeente van het
allergrootste belang is. Het geld,

dat daaraan moet worden besteed,
kan nóóit beter worden uitgegeven,
want Zandvoort zal er de vruchten
van plukken. Onze badplaats
groeit zéér snel, het is zaak, dat het
V.V.V.-werk met deze groei gelijke

tred .houdt. Evenals Haarlems
Bloei behoort óók „Touring Zand-
voort', vooral in de avonduren be-
reikbaar te zijn voor vreemdelin-
gen en wanneer dit niet kan door
gebrek aan personeeel, dan dient
dit personeel te worden aangevuld.
Men begrijpe ons goed: wij ver-
wijten niemand iets, wij stellen

alleen de feiten vast. Oók tijdens

de Pinksterdagen heeft aan- een
goed werkende V.V.V.-dienst weer
véél ontbroken. Het bestuur van de
stichting „Touring Zandvoort' zal

zich over dit moeilijk op te lossen
vraagstuk ernstig dienen te bera-
den.
En tenslotte leerden ons deze

Pinksterdagen, dat de taak van
ons politiecorps bijna onmogelijk
te vervullen is. Twee dagen en
nachten lang zijn onze mannen in
touw geweest, steeds paraat,
steeds met dezelfde opgewektheid,
iets, waarvoor wij het grootste
respect hebben. Ook hier zal men
zich op korte termijn moeten gaan

Opgeviste zeemeermin
symboliseerde de opening
van het Zandvoortse seizoen

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„Nette badgaste 'evraegd

voor de maend Juni!"

De door stichting „Touring Zand-
voort" op enigszins 1 April-achtige
wijze aangekondigde opvissing van
een zeemeermin vóór de Zand-
voortse kust, om, daarmede de ope-
ning van het zomerseizoen te sym-
boliseren, is Zaterdagmiddag j.1.

een feit geworden en het kan niet
worden ontkend, dat deze gebeur-
tenis, als traditioneel evenement
voor een seizoen-opening véél aan-
trekkelijks en grote mogelijkheden
biedt.

Er was voor dit gebeuren 'grote
belangstelling en speciaal de vele
vreemdelingen "hebben hun' ogen
uitgekeken naar het leuke spel, dat
zich op het strand en in het dorp
ontplooide.

Omstreeks drie uur was het aan
een aantal vissers, gezeten in drie
vletten, beschikbaar gesteld door de
Zandvoorrse Reddingsbrigade, ge-
lukt, in een groot net de reeds ge-
durende enkele weken gesignaleerde
zeemeermin aan boord te hijsen.
Waarschijnlijk was de nog koude
temperatuur van het zeewater oor-
zaak, dat dit- zonder veel gespartel
geschiedde. De meermin bleek n.l.

zéér handelbaar te zijn en boven-
dien alleszins de moeite van het
ophalen waard! Gekleed in een fel

rood strapless badpak, op het hoofd
een charmant kanten kapje en
voorzien van de nu eenmaal bij een
zeemeermin behorende lange staart-,

die voor deze feestelijke gelegenheid
helblauw was gekleurd, leek deze
meermin zó van de reclameplaat
van stichting „Touring Zandvoort"'
te zijn weggelocien. Omstuwd door
een grote menigte, aan alle kanten
gefilmd en gefotografeerd, werd
het charmante, uit de golven opge-
doken zee-wonder in triomf op een
stapel visnetten in een schelpenkar
geplaatst en naar de Boulevard ge-
reden, vriendelijk wuivend naar
alle kanten en in 't geheel niet de
indruk makend, dat zij naar haar
element terugverlangde. Dat Nep-
tunus ditmaal nog verstek liet gaan,
om het opvissen, te verhinderen,
moet, naar wij vernamen, aan de
temperatuur van het water hebben
gelegen. Men rekent» echter volgend
jaar op een mildere golfstroom.

Op de Rotonde • stond de Zand-
voortse muziekkapel met het tam-
boercorps aangetreden, bovendien
was „oud Zandvoort" vertegen-
woordigd in een bijna voltallige

buurtvereniging „De Wurf" in oud-
Zandvoortse costuums gestoken,
waarvan vele welwillend beschik-
baar gesteld door Mej. B. Bakels;
zelfs de oude omroeper ontbrak niet
die, slaande op de ouderwetse gong,
de verdere loop der gebeurtenissen
aankondigde. Een viertal Zand-
voortse nettenboetsters werd even-
eens in de optocht meegevoerd
evenals een oude badkoets, waaruit
tot grote hilariteit, de badvrouw
stapte, zoals men die ongeveer 50

jaar geleden in Zandvoort kon aan-
schouwen en een baadster uit die-
zelfde tijd, gekleed in het ouder-
wetse felrode badcostuum met
lange, uitstaande pijpen, dat als een
zak deze schone omhulde, terwijl

het hoofd getooid was met de oude
badmuts, over oren en ogen han-
gend als een verregende zonnehoed.
Met luid geblaas en getrommel

vertrok de stoet, die ontzaggelijk
veel bekijks trok, naar het Raad-
huisplein, waar het gezelschap zich

binnen de touwafzetting opstelde.

Hier kon burgemeester, Mr. H.M.
van Fenema, vergezeld van zijn

echtgenote, de verleiding niet weer-
staan, de charmante opgeviste
hartelijk de hand te drukken, haar
namens het gemeentebestuur van

afwogen, of het wel verantwoord
is, in de zomermaanden deze abso-
luut minimale en o.i. te kleine be-
zetting, te handhaven.
Het zijn problemen, die zich

rondom de Pinksterdagen 1955

voordoen. Het systeem volgen van:
,fLet gaat wel goed zo" mag hier
zeker niet gelden, want de kruik
gaat zo lang te water, tot zebreekt
en als het straks of wellicht bin-
nenkort eens niet goed zou gaan,
wat dan? Dan is Leiden in last en
kunnen we alleen maar spijt heb-
ben, dat niet eerder afdoende
maatregelen werden genomen .

harte het welkom op het droge toe-
roepend en daarbij de wens uit-
sprekend, dat haar komst de inlei-

ding zou moge zijn van een goed en
zonnig seizoen.
De belangstelling voor het onge-

woon gebeuren groeide met de mi-
nuut, zodat de politie genoodzaakt
werd, het programma enigszins in
te korten, daar het verkeer totaal
in de war dreigde te lopen. De mu-
ziekkapel speelde enkele nummer-
tjes; de oude-Zandvoortse volksdans
„de gort met stroop" werd door de
buurtvereniging „De Wurf" op
voortreffelijke wijze uitgevoerd en
moest worden gebiseerd, waarna de
nettenboetsters nog een oud-Hol-
lands versje zongen, dat in vroeger
tijden onder het netten boeten
steeds werd gezongen. Badvrouw
en baadster van een halve eeuw
geleden verschenen nog eenmaal,
na t-e zijn aangekondigd door de
oude dorpsomroeper, waarna het
gebeuren , besloten werd met het
zingen van het Zandvoortse volks-
lied.

Toen vertrok de opgeviste zee-
meermin om in hotel Bouwes te
bekomen van de emotie en het
werd tijd voor haar, want strapless
moge aantrekkelijk en charmant
zijn, in de_koude Noordooster hiel-
den wij het toch maar liever op
onze winterjas!

Doch het
;
is deze middag boven

-alles kómen -vast-te~-st-aari,~-dat- deze-
originele inluiding van het zomer-
seizoen, die men tot een jaarlijks

weerkerende traditie wil maken,
interessant en aantrekkelijk is en
vele mogelijkheden biedt voor het
organiseren 1 in nog grootser vorm.
De heer Longayroux, die in het

dagelijks bestuur van „Touring
Zandvoort" voor dit originele idee
het- initiatief leverde, verdient
daarvoor zeker een woord van
hulde! K.

'~~/i &?/ <-,'--

Een vangst die de moeite waard is.

~(Clïch~ë~ welwillend afgestaan' "door Haarl. Dagblad).

Opbrengst collecte

De Emmabloemcollecte te Zand-
voort, georganiseerd door de ver-
eniging „Onderling hulpbetoon" en
gehouden op 2de Pinksterdag, heeft
het prachtig resultaat opgeleverd
van ƒ757,58. De organiserende ver-
eniging brengt gaarne hartelijk
dank aan al diegenen, die deze ver-
rassende uitslag hebben bewerk-
stelligd.

Billy Graham
Billy Graham, de grote Ameri-

kaanse evangelist, komt op Donder-
dag 30 Juni des avonds spreken in
't grote Feyenoordstadion in Rotter-
dam. Ook inwoners van Zandvoort
zullen in de gelegenheid zijn, het
woord van deze overtuigende
Evangelie-prediker te kunnen ho-
ren. Die dag n.1. vertrekt er een
bus uit Zandvoort om half vijf. De
kosten ervan zullen ƒ3.- p. persoon
bedragen. Men wordt verzocht, zich
zo vroeg mogelijk op te geven per-
soonlijk of telefonisch bij één der
onderstaande adressen: J. Boogaard
Jr., Regentesseweg 7, telef. 2210 ;

Mevr. Visser, Zandvoortselaan hk.
Tolweg, huize „vier bij twee", of bij

Mevr. S. Hennis-Dorreboom, van
Speykstraat 15a, telef. 2828.

Er is

maar
één
adres

%SLJ
Voor complete

BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING! !

.

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

/ V
Vitomol - het laatste woord

in schoonheidsverzorging.

Vilamol-crèmes, alkali-vrij en in een speciaal pro-

cédé gehomogeniseerd, zijn samengesteld uit sloffen

die een weldaad voor de huid rijn. Door gebruik

'van de 4-voudige geactiveerde Vitamol wordt

Uw huid zachter en jeugdiger

da or*latn«la vttamtn«>erèm«

VoedingKième (groene luie) voor de nacht Tube

Dsgcrème (blauwe lute) voor dl dag 3

In Zandvoort uitsluitend verkrijgbaar bij:

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Fa. L. Balledux & Zonen
WONINGINRICHTINGSBEDRIJF

Speciaal ingericht voor het VAKKUNDIG
beleggen van Uw vloeren.

LINOLEUMS IN ALLE DESSINS.
Colorite en Colovynile tegels enz.
Ziet onze uitgebreide collectie.

Uitsluitend LINOLEUM - KROMMENIE.
- - Breng zon en fleur in Uw woning.

Haltestraat 27-29 - Thijs Molenaarstraat 6

Telefoon 2596

Het ontluikende voorjaar
heeft zich aangekondigd!
Haal die wondere schoonheid
in Uw huis met bloemen van

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk!

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen 1

VLIEGERS
in een zéér grote keuze !

Enorme voorraad STRANDARTIKELEN. ^
U kent toch het adres in Zandvoort?

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974



Zuur -jDodecfu t^etrovitck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903
Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Stem
3
chanson

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks uan 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Parfums.

Coiffure-

creatiom

Watergolf f 3,75

Coupe f 1,75

Permanent Wave, compl. f17,50
Cold Wave, compleet f17,50

JflHïÖWM»
rri~ .1 '_ V :'•»?ƒ '•;•.••' .*>•:>' '^7rh-w^S\- i--

COMESTIBI.es en DELICATESSEN
(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Kerkmuziekavond
Aan de kerkmuziekavond, welke

het Hervormd kerkkoor Zondag a.s.

in de Hervormde kerk organiseert,
zal behalve door de alt Aafje Hey-
nis, tevens worden medegewerkt
door de organist Louk Nelissen, die
het programma opent met Praelu-
dium en fuga in b kl.t. van Bach en
besluit met een eigen Improvisatie.
Voor alt en orgel vermeldt het pro-
gramma liederen van Handel en
Joh. Seb. Bach, B. v.d. Sigtenhorst-
Meijer, Cath. van Rennes en Ant.
Dvorak. Met koor en orgel zal de
altsoliste uit de „Geistliche Lieder"
van F. Mendelssohn uitvoeren

:

„Lass, o Herr" en „Deines Kind's
Gebet erhöre". Het koor zal uit-

voeren Psalm 122 en Psalm 138 van
J. P. Sweelinck en twee koralen van
Joh. Seb. Bach, n.1. „Jezus Christus,
heil der aarde" en „O Jezus Chris-
tus Here".
Al met al een met zorg samen-

gesteld programma, dat zéér veel
muzikaal genieten belooft. De kerk-
muziekavonden van het Hervormd
kerkkoor zijn steeds opnieuw in
onze gemeente een muzikale ge-
beurtenis van de eerste orde. De
medewerking van de bekende alt-

soliste Aafje Heynis zal er boven-
dien velen toe bewegen, dit voor-
name concert te gaan bijwonen.
Van harte wensen wij Herman
Dees, onder wiens leiding de avond
gegeven wordt en zijn medewerkers
(sters) véél succes toe.

«De vliegende schotel»

Zaterdag 21 Mei had de Herv.
Jeugdver. „De vliegende schotel"
zijn intrek in de nieuwe consistorie
genomen. De werkgroep dezer ver-
eniging was zeer artistiek te werk
gegaan, om de zaal een aardig
cachet te geven. De zaal was stamp-
vol, toen de voorzitter Ger Cense
zijn openingswoord hield.

Hierna volgde een zeer vlot pro-
gramma. Hans Coehoorn vertolkte
enkele aardige short-stories van,
Simon Carmiggelt, hetgeen bij het
publiek zeer in de smaak viel.

Gerard Wiegand haalde alles uit

klavier, wat er in zat. Het schetsje
„Vlieg in glas" ontketende vele
lachsalvo's. Muziek van Glenn Mil-
ler en Peter Schilperoort nodigde
uit tot een gezellig dansje. „De
vliegende schotel kan weer terug-
zien op een zeer geslaagde avond!

Zaterdag 4 Juni wordt het seizoen
besloten met een puzzle-fietstocht

door Zandvoort. Verzameld wordt
om 7 uur bn tramhalte „Kostver-
loren", waarna de rit om precies
7.30 uur aanvangt. Het eindpunt is

bepaald in café-restaurant „De
Rotonde". Na afloop zal hier een
bal worden georganiseerd, met
medewerking van het Internationale
dansorkest „Blue Skies" o.l.v. Kees
van Varik, terwijl tevens zal wor-
den medegewerkt door het ensem-
ble „The Carnegie Hall Stars" o.l.v.

Bert Berckel Bik.

Voor de getroffen
kampeerders
De commissie tot hulpverlening

aan de getroffen kampeerders
kwam Donderdagavond in verga-
dering bijeen. Het bleek, dat men
tot nu toe over ƒ5716.- de beschik-
king heeft, waarbij nog komt de
opbrengst van een inzameling on-
ner de niet gedupeerde kampeer-
ders, welke ruim ƒ1500.- opbracht.
De grote collecte in Zandvoort

zal niet op Zaterdag 4, doch op Za-
terdag 11 Juni plaats hebben. De
Zandvoortse Muziekkapel zegde toe.

hieraan geheel belangeloos de
grootst mogelijke medewerking te

zullen verlenen.

Voorts zal inl de komende zomer-
maanden een zéér belangrijke voet-
balwedstrijd in Zandvoort worden
georganiseerd, waarvan de op-
brengst geheel ten bate van de ge-
troffen kampeerders zal komen.
Nadere mededelingen volgen hier-

over zo spoedig mogelijk.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
^/Jia^]g^.yJ.TlJ.f.|

|1
|[.fiTïn7]y

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni berijdbaar

5 3,24 10,30 15,47 22,30 7,30-13,30

6 4— 11,— 16,25 23,30 8, 14,30

7 4,35 11,30 16,59 24,— 8,30-15—
8 5,09 12,— 17,31 —,30 9, 15,30

9 5,44 12,30 18,06 1,— 9,30-16,—
10 6,19 13,30 18,40 1,30 10,30-16,30

11 6,56 14,— 19,20 2,30 11, 17,30

Burgemeestersgezin ontving
de eerste Hollandse nieuwe
Een . commissie uit de Zand-

voortse winkelstand, bestaande uit

de H.H. G. Hamers, E. C. H. Nooy
en de firma Kerkman & Loos heeft
Woensdagmiddag in het Zand-
voortse raadhuis het traditionele

vaatje Hollandse nieuwe met de
daarbij behorende kruik aan Zand-
voorts burgemeestersgezin over-
handigd. De aanbieding geschiedde
door de in oud-Zandvoorts cos-
tuum gestoken 4-jarige Freddy
Loos, waardoor deze overhandiging
een bijzondere bekoring kreeg.
De heer Nooy merkte in zijn toe-

spraak o.m. op, dat het aanvanke-
lijk in de bedoeling had gelegen,
deze traditionele gebeurtenis in

groter omvang te doen plaats heb-
ben. Het ligt echter in het voor-
nemen, dit een volgend maal zo
mogelijk te 'combineren met het
inhalen van de zeemeermin en
hieraan dan enige feestelijkheden
te verbinden. De toespraak van de
heer Nooy werd met een geestig

gedicht besloten, waarna deze aan
Mevrouw van Fenema een doos
zakdoekjes overhandigde, waarop
de Zandvoortse zeemeermin voor-
kwam en aan de burgemeester een
contactsleutelring, waaraan een
emaille plaatje, eveneens met de
beeltenis van deze zeemeermin.
Burgemeester en Mevrouw Van

Fenema bleken kennelijk zéér ge-
troffen door deze leuke geste. In
zijn dankwoord wees de burge-
meester erop, dat twee woorden
hem in de toespraak van de heer
Nooy getroffen hadden, n.1. traditie

en enthousiasme, twee dingen, die
Zandvoort zozeer behoeft, omdat
zonder enthousiasme de badplaats
niet kan worden opgebouwd, ter-

wijl aan de andere kant de traditie

gehandhaafd dient te worden.
Geruime tijd bleef het gezelschap

daarna in de trouwzaal nog gezellig

bijeen, waarbij de aangeboden lek-
krnijen kwistig werden rondgedeeld
en een gretig onthaal vonden.

Leerlingen-uitvoering
In hotel Keur zullen de piano-

leerlingen van de muziekschool van
Aad Plas op Zaterdag 4 Juni hun
jaarlijkse leerlingen-uitvoering ge-
ven. Tot slot zal worden uitgevoerd
een piano-concert van Handel met
begeleiding van stnjk-orkest.

Vuurwerk besloot

geslaagde Pinksterdagen

Het zijn niets dan optimistische
klanken, die Zandvoort kan laten
horen over de Pinksterdagen 1955.

Liet het bezoek gedurende deze
dagen niets te wensen over, met
een vuurwerk op 2de Pinksterdag,
dat door een moeilijk te schatten
aantal bezoekers werd bezocht, doch
in elk geval de tienduizend ver
heeft overschreden, werden dagen
besloten, die de badplaats uiter-

mate dankbaar hebben gestemd.
Opnieuw arriveerde een grote

mensenstroom in het in feestelijke

verlichting gestoken dorp, waar aan
het strand vóór de Rotonde om
precies tien uur de eerste vuurpijl
de lucht inschoot. Het was jammer,
dat flarden van dikke mistbanken

Fa. L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

Het oudste
en meest
bekende
adres
ter plaatse

op het gebied der woninginrichting.

BEDDEN MEUBELEN, TAPIJTEN,
GORDIJNSTOFFEN, LINOLEUMS enz.

Opnieuw overtrekken en/of bijvullen van
Uw MATRASSEN met Ie klas materiaal,
in elke prijsklasse.

Vraagt U eens VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF
Ruim gesorteerd in bedden, ledikanten,
divanbedden. kantelbedden enz.

GROTE SORTERING DEKENS in ver-
schillende dessins, alles van'le klas fabrie-
ken en onder garantie. Auping - Epeda
Bondor - Rawi enz.

Vraagt onze BALASTORE - ZONGORDIJNEN,
de ideale zonwering, sluit wel de zon, maar niet
het licht buiten, vanaf 50 cm. breed f2,80, elke
10 cm. f0,40 meer tot 2.60 m.

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

THIJS MOLENAARSTRAAT 6

Meubelstoffering - Behangen ^- Beddenmakerij

Uitvoering
van piano-leerlingen van

Aad Plas
ZATERDAG 4 JUNI 's middags half drie in
Hotel Keur, Zeestraat.

Uitgevoerd wordt o.a.: pianoconcert van Handel
met begeleiding van strijkorkest. Toegang vrij.

Witte servetten



Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Zilveren jubileum

Vorige week was 't 25 jaar geleden,
dat de heer F. H. Penaat in een
perceel in de Haarlemmerstraat op
bescheiden wijze aanving met de
handel en verkoop in electrische
apparaten, in 't bijzonder geluid-
versterkers en daarna met radio,
die toen nog in de kinderschoenen
stonden. De heer Penaat maakte
dus de grote vlucht mee, die in deze
artikelen werd bereikt, want de
radio veroverde de wereld, steeds
beter, steeds volmaakter werden de
toestellen, de televisie kwam, de
tape-recorder, op huishoudelijk ge-
bied groeide eveneens de grote ver-
scheidenheid van apparaten en de
zaak van de heer Penaat groeide
met deze ontwikkeling der techniek
mee, verhuisde eerst naar de Jan
Steenstraat en daarna naar het
pand Kostverlorenstraat 7, waar
zijn bedrijf nu nog altijd gevestigd
is en tot één der meest bekende in

Zandvoort behoort. Sinds korte tijd

werd opnieuw uitgebreid en een
afdeling gramofoonplaten aan de
zaak verbonden. De heer Penaat,
die in de zaak een grote steun van
zijn echtgenote geniet, meende in

alle stilte dit zilveren jubileum te

moeten laten voorbijgaan en nam
met zijn vrouw een weekje vacantie
na een kwart eeuw waarin zij te-

zamen een bescheiden opgezette
zaak tot grote bloei wisten te bren-
gen. Wij feliciteren hen van harte
met dit 25-jarig bestaan en wensen
lien voor de toekomst opnieuw véél
.geluk en voorspoed.

De Vijverhut werd uitgebreid

De heer Henk Paap, eigenaar van
paviljoen „De Vijverhut" heeft zijn

idyllisch gelegen paviljoen in het
Vijverpark een belangrijke uitbrei-
ding doen ondergaan. De grote zaal
werd met een derde deel vergroot,
met een aantrekkelijke grote wa-
randa, plaatst biedend aan 50 per-
sonen, op echt landelijke wijze ge-
meubileerd en gestoffeerd, die vorige
week zonder enig ceremonieel werd
geopend. Er was grote behoefte aan
deze uitbreiding, want het nog
slechts enkele jaren bestaande
paviljoen werd reeds lang te klein,

wel een bewijs, hoezeer1 het in trek
is. In Zandvoorts tweede recreatie-
oord, zozeer verschillend van zee
en strand, „Het Vijverpark", biedt
dit zo geheel aan de omgeving aan-
gepaste paviljoen, waarvan de oude
opzet geheel bewaard bleef óók na
de uitbreiding, als steeds een fraaie

aanblik. Moge het de heer Paap en
zijn gezin óók in de komende) jaren
in deze heerlijke omgeving in alle

opzichten wèl gaan.

Originele Zwitserse horloges i
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REEDS VANAF f. 5.-

contant en 12 maanden f. 2.50

Door onze enorme directe Import kunnen wij de beste
producten van de Zwitserse horlogelndustrle aan-
bieden voor

ZEER LAGE PAI/ZEN.

Onze uitgebreide collectie van fraaie, moderne model-
len omvat 15-, 17-, 21- en 25-steens Ankerhorloges In
goud, doublé, chroom, enz. Schokvrij, waterdicht,
antimagnetlsch.Ook chronometers, kalender- en datum-
aanwijzende horloges van voortreffelijke kwallteitOp
vriiwel alle typen 5 (aar schriftelijke garantie en
gratis verzekering.

Extra ruime sortering in automatische en damei-
klembandhorloges.

VERKOOPKANTOOR

MONTRIMEX <

"5% 5£28 z

Knip ült die bon •

doe het NU !

VERZENDEN
AAN:

ZWITSERSE HORLOGE IMPORT

POSTBUS 8027. AMSTERDAM

Termijnbetaling wordt
op discrete wijze
geregeld zonder bij.
Komende kosten.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$$>
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

„LION"— ZANDVOORT
2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

Q/%k
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

Jeugd «Vierbonden-tournooi»
De K.N.V.B ., afd. Haarlem, orga-

niseert op Zondag 12 Juni een
.jVierbonden-tournooi" tussen de
vertegenwoordigende jeugd-elftallen
van Amsterdam, 's Gravenhage,
Haarlem en Noordholland. De wed-
strijden worden gehouden in het
Kennemer Sportpark. Het pro-
gramma werd als volgt, samenge-
steld: 12 uur: a. Amsterdam-'s Gra-
venhage. b. Haarlem-Noordholland.
3.30 uur: a. verliezersronde en
b. Winnaarsronde.

GEVRAAGD: WERKSTER voor
enkele uren per dag. Fa. Suyker-
buyk, Thorbeckestraat 11.

Café-Restaurant

DE FAVAUGEPLEIN - STRANDWEG
ZANDVOORT - TELEF. K 2507-2163

Dagelijks:

Orchestre Theo van der Zee

Altijd beter!
Het devies van

Slagerij Burger
Kwaliteit is hoofdzaak!

Tóch weten wij door economische bedrijfs-

voering onze prijzen aantrekkelijk te houden.

B.v.:

Runderlappen . .ƒ1,80 500 gr.

Varkenslappen . .ƒ2,25 500"gr.

Varkenscarb. . .ƒ1,85 500 gr.

Lamscarbonade ƒ1,55 500 gr.

Lamslappen ƒ1,65 500 gr.

Lamsbout ƒ2,10 500 gr.

enz., enz.

Extra reclame:
Alleen Vrijdag en Zaterdag:

Kalfslappen f 1,68 500 gr.

Speciale aanbieding:

DOORR. VARKENSL. ƒ1,28 500 gr.

SPEKLAPPEN ƒ0,95 500 gr.

Ook onze vleeswaren spannen de kroon '.

B.v.:

Ham
Pekelvlees . .

,

Cervelaatworst
Boerenworst .

.48 et. 100 gr.

.48 et. 100 gr.

48 et. 100igr.

.49 et. 100 gr.

P. rookvlees .

Berliner .

Levercocktail
Gelard. lever
Ongel, lever .

..48 et. 100 gr.

...45 et. 100 gr.

58 ct. 100 gr.

..58 et. 100 gr.

..58 et. 100 gr.

WEEKEND-RECLAME

:

100 gram ham en) 100 gram saks (69ct
Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 - Zandvoort - Tel. 2894-2043

^ m Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Onze weekend-reclame!
500 gr. Lende-

VOOR DE B°TEEHAM:

Entrecête f2,35 Ü°° 9r" gelard. Lever met; QQ et.1 00 gr. Hamworst S
^V **»

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1,75 lOOgr. Pekelvlees met l "»B *%*
500 gr. Schoudercarbonade f 1,80 1 0O gr. Gek. worst S

**•****

Kalfsschenkels met veel vlees f 1,00 15° gr
-
Ham 75 ct

- 15° 9r '
p«*eWlees 75 et.

erm . im. j * -rn ± 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 ct.500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 ct. 2oo gr. Heerlijke Saks.Leverw. 50 ct.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

:

100 gr. *»£ £&. ^uS"!^^ g&
gehakt, 100 gr. poulet ea 1 mergstaafje 90 ct. . 150 gr. Pork 50 ct.

150 gr. Kinnebakham 50 ct.
Ziet onze etalages.' 150 gr. Leverkaas 60 ct.

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging'. 150 gr. Hamworst 50 ct. I

Voor onze nieuwe Zelfbedienings-
zaak te Zandvoort, vragen wij :

mannelijk en vrouwelijk
winkelpersoneel

leeftijd 16-23 jaar.

Vacantie kan worden geregeld.

Bedrijfskleding wordt gratis ter

.

beschikking gesteld.

Pers. aanmelden Vrijdag 3 Juni,
's-avonds van 7.30-9.00 uur in het
filiaal te Zandvoort, Kerkstraat 30.

U weet niet

w$t U ziet!

Philips Televisie vanaf ƒ495.-, zeer scherp beeld.

Philips Televisie groot beeld ƒ1095.-

groter beeld ƒ1395.-.

Wij plaatsen Uw antenne VAKKUNDIG!
Service 100 °/o.

Prijsverlaging Radio in zicht!

Heeft U plannen een toestel aan te schaffen ?

Doet het dan nu. U krijgt dan uit deze serie

een apparaat van klasse tegen een! lagere prijs.

Philips Radio, prachtig van toon en uiterlijk.

U krijgt het prijsverschil direct van Philips,

Eindhoven terug.v

Philips platen spelers en wisselaars. U maakt
Uw eigen programma met onze gramofoonplaten
Koelkasten, diverse merken en inhoud. De

weerman voorspelt een warme zomer.

Wij adviseren U steeds heb beste. Na persoonlijk
overleg regelen wij desgewenst de betaling
met U.

KOSTVERLORENSTRAAT 7 TELEF. 2534.

'n Droom van smalle, perfect ge-

voerde riempjes, welke Uw voet

een bijzonder cachet verlenen.

6 c.M. hak.

wit

rood

geel 229o 2490

Brossois Schoenhandel
GROTE KROCHT
Speciale reparatie-afdeling.

Als de zomer komt in 't land,

Is het tijd voor zee en strand.

Maak die dagen extra blij,

Zorg voor Drommel's rook-gerei!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Bezoekt
de

Automaten
speelzaa!

in gebouw

99

Kosterstraat 5

99



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Ldefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

fft£WJ£ftSi
GEVRAAGD: permanente
WOONRUIMTE gestoft of
ongestoffeerd. L. J. War-
mer Jr. Gen. Cronjéstraat
115, Haarlem, Tel. K2500
19512.,

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

NET MEISJE GEVRAAGD
Prettige werkkring. Me-
vrouw Orgodet, Burgem.
Engelbertsstraat 62.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

NETTE SERVEERSTER
gevraagd. Terminus, Tent
no. 9.

Gevraagd:
een net meisje
of juffrouw
v.d. winkel

BOEKHANDEL, LORENZ
Haltestraat 15.

IJsbar Petrovitch vraagt
voor de ochtenduren een

NET MEISJE
als hulp voor huish. bezig-
heden. Hoog loon.

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

ONE HOUR CLEANING
SERVICE, Haltestraafc 39,

VRAAGT voor direct

een net meisje
voor de winkel

Liefst tussen 16-18 jaar.

Zelfstandige werkkring.
Hoog loon.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

V.V.V. „TOURING ZANDVOORT" vraagt

secretaresse-informatrice
in vaste dienst, per 1 Juli a.s. Gegadigden moeten
grondig bekend zijn met de drie moderne talen
en typen, administratie en zo mogelijk steno.

Leeftijd tot 28 jaar.

Brieven met opgave van verlangd salaris, te

richten aan bovenstaand adres.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 3 t.m. Zondag 5 Juni 8 uur

Glans, schoonheid, spanning en sensatie in
een groots opgezette circusfilm.
MARGOT HIELSCHER - FRITS VAN
DONGEN - PAUL KEMP - WILLY RöS-
NER in:

Salto des doods
De circusopnamen werden gemaakt in
circus „Krone". Toegang 14 jaar.

Vanaf Maandag 6 t.m. Woensdag 8 Juni 8 uur

ROBERT TAYLOR - ELEANOR PARKER
CARLOS THOMPSON - KURT KASZNER

Het dal der koningen
Een film van 1001 wonderen en avonturen.

Toegang 14 jaar.

Donderdag 9 Juni 8 uur (slechts 1 dag)

De schitterende kleurenfilm:

Russisch ballet
m.m.v. solisten en artisten van het Balsjoi
Theater (Moscou) en van het Academisch
Opera- en Ballet Theater „S. M. Kirow",
(Leningrad.) Alle leeftijden.

Zondagmiddag 5 Juni om 2.30 uur

STAN LAUREL en OLIVER HARDY in:

Grof geschut
Een vrolijke film voor jong en oud.
Alle leeftijden.

Foto-Kino Hamb
Grote Krocht 19 Telefoon 2510

Speciaalzaak
in Foto- en
Filmartikelen

Ruime keuze in fototoestellen v.a. ƒ14.-. Ie klas
vergrotings- en afdrukwerk. - Kinder- en trouw-
reportages in onze studio of aan huis. - Portret-

werk, schetsen, enz.

Fotolij sten - kleurenfilms - albums - geelfilters

Laat bijtijds Uw PASFQTiO'S maken

!

Een VERJAARDAG of een PARTIJ
een FOTO hoort er bij!

Mo&ew mr9t
BINNENHUIS ARCHITECTUUR
KUNSTNIJVERHEID

Thorbeckestraat 9 (winkelgalerij)

TELEF. 3420- Zandvoort

KUNST-
handweefwerk
LEON BOUVY
DIVAN- en TAFELKLEDEN
BLOUSES, ROKKEN enz.

Zeer exclusief

iiiliëïiiliMlii
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Zandvoort's

speciaalzaak

voor fruit,

delicatessen

en primeurs

•fc Enorme sortering buitenlandse kaassoorten

ic HOMBVRG's CONSERVEN.

*• KNORR-SOEPEN.

•fc Grote verscheidenheid DADELS,
STUDENTENHAVER, PINDA's.

* Vele soorten ZOUTE KOEKJES,
KAASBOLLETJES en KAASWAFELS.

Verse champignons, aardbeien,

pruimen, perziken en asperges.

Onze etalage's zijn een lust voor het oog.

Wij hebben echter teveel om op te noemen en te

etaleren. Bezoekt daarom onze zaak en laat ons

U adviseren.

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERENI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - RaJleigh - Simplex enz.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

in de nieuwste TAUNUS '55

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550* - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8, Tel. 2088

Interieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

Exclusieve geschenken

Uitstapje speeltuinvereniging

Het jaarlijkse uitstapje van de
speeltuinvereniging „Kindervreugd"
is dit jaar bepaald naar Schoorl en
omgeving en zal plaats hebben op
Zondag 26 Juni.

Aanbesteding
Ten kantore van de dienst Publ.

werken had Vrijdagmiddag de aan-
besteding plaats voor het maken
van een houten onderbouw voor de
reddingspost „Piet Oud", met daar-
bij behorende grondwerken aan het
noordelijk strand. Dit werd nood-
zakelijk, omdat deze post eertijds

was gebouwd op het dak van een
grote bunker, welke echter werd
gesloopt. De inschrijvingsbiljetten
leverden het volgende resultaat: fa.

C. Keur, Aerdenhout ƒ3100,—;
fa. D.Berkhout, Zandvoort ƒ3028,-;
ia. C. Boon, Zandvoort ƒ3050,—

;

fa. Luijendijk & Bisenberger,
Zandvoort ƒ3100,— en de fa. Bettke
te Haarlem ƒ2970,—. Het werk werd
aan laatstgenoemde inschrijfster

gegund.

Politle-speuriocht-

oriëntatierit

Vrijdagavond j.1. heeft de Zand-
voortse reserve-politie op de fiets

een speurtocht-oriëntatie-rit ge-
houden door Zandvoort en directe
omgeving over een afstand van 18

km. Vooraf werd in het bureau
door de heer P. Douma, die met de
verkeersbrigade de rit had uitge-

zet, een uiteenzetting gegeven over
hetgeen van de deelnemers werd
gevraagd, waarbij óók Zandvoorts
burgemeester aanwezig was.
Deelgenomen werd door 18 man

van de reserve-politie en 6 man
beroepspolitie, de laatsten buiten
mededinging. Dat deze rit, welke
voor het grootste deel in het donker
werd gereden, menig probleem
bood, bleek wel daaruit, dat een
der deelnemers, die geheel en al

van de weg was afgedwaald, in

Bloemendaal moest worden opge-
haald. Van 8.30 uur af werd ge-
start met tussenpozen van twee
minuten en om 11 uur waren allen

weer binnen.
De jury bestond uit de heren

Methorst en Douma, terwijl de
prijzen werden uitgereikt door de
korpschef, de heer H. P. Huijsman,
in tegenwoordigheid van Zandvoorts
burgemeester met echtgenote, wel-
ken als extra prijs een waardebon
voor een boek hadden beschikbaar
gesteld.

De volgende uitslagen werden be-
haald: Reserve-politie: 1. P. Joukes
73 str.p.; 2. D.J. Visser 81 str.p.;

3. J. Versteege 152 str.p.; 4. A. van
Duijn 166 str.p.; 5. S.H. van der
Mije, 208 str.p.; 6. P.A. d'Hont 213

str.p.; 7. W. Koper 229 str.p.; 8. P.

Paap 233 str.p.; 9. P.J.F. v.d. Mije,

235 str.p.; 10. B. Balledux (met als

duo-passagier Nol van Fenema) 255

str.p.; 11. C. Visser 257 str.p. De
poedelprijs werd gegeven voor het
hoogste aantal strafpunten, n.1. 581.

Beroeps-politie: 1. J. Post 51

winstpunten en geen str.p.; 2. C.

van Huffelen 40 str.p.; 3. H.
Schraa 64 str.p.; 4. A. van' Waar-
denburg 88 str.p.; 5. R. Dijkstra

114 str.p. De poedelprijs werd ver-
strekt voor 169 strafpunten.

Na afloop, werd in verband met
de grote animo, die voor deze rit

bestond en welke zéér leerzaam
bleek te zijn geweest, algemeen de
wens geuit, op deze eerste rit,

welke bedoeld was als experiment,
een tweede te laten volgen.

Deze rit zal binnenkort over een
groter traject worden uitgezet, ter-

wijl hieraan dan ook de beroeps-
politie zal deelnemen.

Tentoonstelling
«Het schilderend kind»

De Zandvoortse kunstschilder Ton
de Boer, die in Haarlem en Zand-
voort een kinderschilderschool leidt,

zal van Vrijdag 3 Juni tot 11 Juni
in het Vrijzinnig Protestantse
Jeugdhuis aan de Ged. Oude Gracht
no. 47 te Haarlem een tentoonstel-

ling organiseren van de door zijn

pupillen vervaardigde schilder-

stukjes. De officiële opening zal ge-
schieden door de directeur van het
Frans Hals Museum te Haarlem, de
heer H. P. Baard op Vrijdagavond
3 Juni te 8.15 uur. De tentoonstel-

ling zal op de genoemde dagen ge-
opend zijn van 12-4 en van 8-10 uur.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AOrtl Prinsesseweg 15DwL Telef. 2066

G.J. TER WQLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Wat voor feest of partij?
Alle» VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJNI

Van wie heeft U die heerlijke

VERSE SNIJBOONTJES
EN SPERCIEBOONTJES
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Politie-viswedstrijd

In de vijver van het Vijverpark
heeft de Zandvoortse politie-sport-
vereniging Woensdagmorgen het
visseizoen geopend met een zéér
geslaagde viswedstrijd. De wed-
strijd kreeg nog een interessant
karakter, doordat het aan de heer
van Huffelen gelukte na enorm
veel inspanning, een paling! te van-
gen van 89 cm. lengte ter dikte
van een kinderpols, de grootste
paling, welke tot nu toe uit de vij-
ver werd opgevist.
Burgemeester Mr. H. M. van

Fenema met echtgenote gaven na
de wedstrijd acte de présence, ter-
wijl de burgemeester overging tot
het uitreiken van de prijzen, met
het volgende resultaat:

1 Insp. v. Buuren met 16 stuks ;

2 Hr. K. Zwemmer 11; 3 Hr. D.
Paap 9; 4 Hr. Verboom 8; 5 Hr.
Brandse 7; 6 Insp. Douma 7; 7 Hr.
Popke'ma 7 ; 8 Hr. de Wit 6; 9 Hr.
Bier 6; 10 Hr. Faber 4; 11 Hr. van
Akooy 4; 12 Hr. Stouthamer 4; 13
Hr. v. d. Heijde 4; 14 Hr. Deutekom
4; 15 Korpschef Huijsman 3; 16 Hr.
v. Huffelen 3; 17 Hr. Zijp 3; 18 Hr.
Bisenberger 2; 19 Hr. Pols 1; 20 Hr.
WiUemse 1; 21 Hr. Verheul 1.

Extra prijzen: grootste vis Hr.
Deutekom 23i/

2 cm. ; kleinste vis
Hr. Verboom 10 cm.; grootste pa-
ling Hr. van Huffelen 89 cm.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zand-

voort werd gedurende de maand
Mei 1955 ingelegd ƒ87.165,78; terug-
betaald ƒ50.542.01.
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Langs de Vloedlijn

Wij hechten te weinig belang
aan hetgeen wij van anderen
zeggen en veel te veel aan
hetgeen anderen uan ons
zeggen. Petit-Senn.

Kerkstraatnummer
In overleg met enkele bestuurs-

leden van de Kerkstraatvereniging
besloten wij, ons nummer van Vrij-
dag 24 Juni — dus heden over 14
dagen — speciaal aan de Kerkstraat
te wijden. Wij hopeni in dit nummer
vele in voorbereiding zijnde plan-
nen van deze vereniging te .kunnen
bekend maken, verlangens en moei-
lijkheden naar voren te brengen
en, tevens de lijst te publiceren van
diegenen, die in deze straat en di-
recte omgeving actief en daadwer-
kelijk aan dit opbouwende werk
deelnemen.

mm
Een bijzondere dag!

Zondag a.s. gaat Zandvoort weer
een bijzondere dag beleven. Een dag
van naastenliefde en menslievend-
heid, wanneer 'de stertocht van de
Bond zonder Naam opnieuw naar
Zandvoort zat leiden en de onver-
moeibare Pater W. Loop opnieuw,
zoals elk jaar de duizenden en nog
eens duizenden zal begeesteren en
opbeuren, door zijn woorden, die

wederom zullen gaan van hart tot

hart.

Een bijzondere dag, ja, dat is

deze dag in velerlei opzicht. Aan
velen uit alle streken van ons land,
— geen enkele prowncie zal niet

vertegenwoordigd zijn — wordt
wederom een heerlijke dag ge-<

schonken. Vit alle richtingen en*

van' alle gezindten zullen ze op
Zandvoort afkomen, huismoeders
en huisvaders, die er zelden of nooit
eens een dagje tussenuit kunnen en
nu, doordat voor vertrouwde hulp\

thuis werd gezorgd, een dag onge-
. , stgord

t
zullen kunnen genieten. In

^ -3,'3500'- • auto's'^komen •-ze-*.naar onze 4-

badplaats, alsmede in 25' autobussen.
Onder hen, die achter ~het stuur
zullen plaats nemen bevinden zich

burgemeesters, doktoren, advoca-.

ten, vertegenwoordigers en vele
auto-bezittende particulieren, die

hun wagen, hun moeite en hun
tijd hiervoor gaarne beschikbaar
stelden. 17.000 personen zullen wor-
den aangevoerd tussen half elf en
twee uur en daarna ondergebracht
in een vijftal monsterachtig grote
tenten en theater Monopote in

Zandvoort, terwijl de anderen in

Haarlem worden ondergebracht in

Krelagehuis, Stadsschouwburg, Con-
certgebouw en Minervatheater, Elf

duizend personen blijven in Zand-
voort, de rest wordt afgevoerd naar
Haarlem. Wat de tenten betreft, aan
de Lijsterstraat verrijzen er drie,

de grootste daarvan zal 2500 per-,

sonen kunnen herbergen. Voorts'

komt er nog een tent op het Zwarte,
veld en aan de Herenstraat als-

mede een drietal kleinere op de
Noordboulevard tegenover Pavil-

joen Kiefer, uitsluitend voor geno-
digden en staf. Wanneer de sterrit-

rijders in Zandvoort arriveren zal

hen een lunchpakket worden aan-
geboden, bovendien een jeugdbond-
enveloppe en een verrassing voor
de chauffeurs. Spandoeken in Zand-
voort en omgeving zullen de route
aangeven, ons politiecorps komt
volledig in het geweer, de motor-
club verleent, met 36 man mede-
werking bij aan- en afvoer en de
Noordboulevard zal op uitbundige
wijze met vlaggen worden versierd.

Deze monsterorganisatie is in één
woord geweldig, daarvan raakten
wij opnieuw overtuigd, toen wij op

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Ze magge ons Zanverse bolle-

veldje' wet j>s' anharreke!

Causerie gemeentesecretaris

Zandvoort's gemeente-secretaris,
de heer W. M. B. Bosman, zal op
Donderdag 25 Juni in een informele
bijeenkomst van de gemeenteraad
de beloofde causerie houden over 't

vraagstuk van het verzorgingspeil
der gemeente in verband met de
financiële perspectieven.

De raad vergadert

De e.v. openbare vergaderingvan
de Zandvoortse gemeenteraad werd
vastgesteld op Dinsdag 28 Juni des
avonds 8 uur.

Begin van duinbrand

Voor een begin van brand in de
duinen tussen Brederodestraat en
Zandv.laan werd de brandweer
Zondagmiddag om 5,15 uur opge-
roepen. Men behoefde echter niet
op te reden, daar het vuur inmid-
dels door wandelaars was geblust.
De aangerichte schade was zéér ge-
ring.

Mutatie

De heer H. Hoenderdos, thans
werkzaam als technisch ambtenaar
bij de dienst van P. W. alhier, werd
met ingang van 1 Aug. a.s. benoemd
tot technisch ambtenaar Ie klasse
te Apeldoorn:'

r^-iWSSfc'

Zó ontving in het raadhuis Zand-
voorts burgemeester op Woensdag
1 Juni de eerste Hollandse -niéuwe,
uit handen van de in Zandvoorts
costuum gestoken 4-jarige Freddy
Loos. Op de achtergrond Mevrouw
van Fenema.

(Foto Hamburg.)

AAFJE HEYNIS ZONG
Was het op zichzelf reeds een

genot, uit de drukte, die deze eerste
uitermate drukke seizoendag na de
Pinksterdagen in Zandvoort teweeg-
bracht, binnen de muren van Zand-
voorts oude dorpskerk te mogen
vertoeven, waar het Herv. kerkkoor
o.l.v. de heer Herman Dees Zondag-
avond een kerkconcert verzorgde,
er werd aan dit concert bovendien
nog wel zéér bijzondere glans ver-
leend door het- optreden van de
alt-soliste .Aafje Heynis die met de
ofganistï*'LiOU'k'"'Nelissen aan " dit

concert medewerking verleende.
Want het! valt moeilijk te zeggen
wat bij deze zangeres méér ont-
roert, de schoonheid van haar stem,
het devote in haar voordracht of de
eenvoud in haar optreden. Vast
staat, dat Aafje Heynis de talrijke

aanwezigen met het zestal liederen

dat zij zong, ogenblikken van zó
wezenlijk genot en ontroering heeft

geschonken, als maar zelden tevo-

ren in deze kerk is geschied. „Bist

du bei mir" van Joh. Seb.' Bach,
waarmede zij aanving, werd van
een innige devootheid en één der
hoogtepunten uit haar optreden, ge-

het hoofdkwartier van de Bond
zonder Naam een dezer dagen een
onderhoud hadden met de heer F.G.

van Essen, die de gehele organisatie

in handen heeft en ons daarvan het

een en ander vertelde.

Weet V, dat méér dan 200 van de
beste Nederlandse cabaret-artisten
in zalen en tenten het programma
verzorgen? Dat Door de lunchpak-
ketten nodig zijn 50.000 broodjes,

300 K.g. boter en 1000 K.g. vlees en.

dat deze pakketten door 600 vrij-

willige vrouwelijke krachten wor-
den gereed gemaakt? Weet U, dat
15 K.m. telefoonkabel moet worden
gelegd om tenten en zalen onderling

en met de hoofdpost te verbinden?
Weet U, dat uit 400 plaatsen in Ne-
derland deze sterrit-rijders zullen

binnenkomen en beseft U ook,welk
een enorme propaganda dit voor
onze badplaats betekent? Oók Zand-
voorts winkelstand profiteert in

volle omvang van deze sterrit, want
alle benodigdheden worden door
inwoners van Zandvoort geleverd,

omdat de Zandvoortse Handelsver.
volledig werd ingeschakeld en de
actieve voorzitter, de heer M.Weber
daarvoor onvermoeid in de weer is

geweest, in nauwe samenwerking
met de R.K. Middenstandsver. „De
Hanze."
Enorm is de voorbereiding voor

deze monster-organisatie geweest,

nu is alles in kannen en kruiken en
wordt nog slechts gehoopt op mooi
en zonnig weer. Wanneer dat zo zal

zijn, dan zullen opnieuw de vele

duizenden Zandvoort verlaten —
de laatsten des avonds om halfze-

ven — dankbaar en voldaan uoor

liet vele goede en schone, dat zij

deze dag aan Hollands Noordzee-

kust genoten. Het belooft wederom
een prachtige dag te worden, een
dag van propagandistische waarde
zó groot, als maar héél moeilijk te

beseffen is.

Zandvoort, waar het gemeente-
bestuur, politie en particulieren de
grootst mogelijke medewerking ver-
leenden, waarvoor men uitermate
dankbaar is, roept reeds thans de
Bond zonder Naam met deze gigan-
tische sterrit een hartelijk welkom
toe. Moge het voor allen een welge-
slaagde en onvergetelijke dag wor-
den, waarop Gods onmisbare Zegen
rust.

volgd door „Dignare Dömine" en
het magistrale „Dank sei dir Herr"
van Handel. Stralend van uitdruk-
king en klank werd het verrukke-
lijke „Oneindig goed" van B. v. d.

Sigtenhorst Meijer, ingetogen en
ontroerend van klank en voordracht
het bekende „Gij badt op enen berg
alleen" van Cath. v. Rennes, waar-
na het triomfale „Herr, nun sing
ich Dir" van Ant.Dvorak, dat mede
door de prachtige orgelbegeleiding
van Louk Nelissen, die zich. in alle

liederen "als een uitermate 'kundig'
begeleider deed kennen, tot _'n glan-
zend en stralend slot werd van een
liederenreeks, die men zich nog
héél lang zal blijven herinneren.
Tezamen met koor en orgel zong

Aafje Heynis tenslotte uit de
„Geistliche Lieder" van Mendels-
sohn „Lass o Herr" en „Deines

Kina's Gebet erhöre" en het werd
tot een machtig en ontroerend ge-
heel, mede door de sublieme wijze,

waarop het koor zijn taak vervulde.
Dit koor toonde bovendien zijn

vaardigheid in de voortreffelijk

gezongen psalmen 122 en 138 van
J. P. Sweelinck, zéér moeilijke op-
gaven voor a capella-zang, doch
die door de heer Dees met een
volkomen overwinnen van alle

moeilijkheden tot een vrijwel vol-
maakte gedisciplineerde koorzang
werden gemaakt. Zéér' fraai was
óók het koraal „Jesu joy of man's
desiring" van Joh. Seb. Bach, in de
bewerking van MyraHess, waarbij
wederom Louk Nelissen op het or-
gel prachtig begeleidde, evenals in

het daarop volgende Bach-koraal
„O Jezus Christus Here". Een
aanvulling van de^mannenstemmen
bij het koor zal echter noodzakelijk
zijn, om>het wat geforceerd zingen
bij de mannen, waaraan door het
kleine aantal nu moeilijk viel te

ontkomen, in de toekomst op te

heffen.
Louk Nelissen deed zich kennen

als een uitermate vaardig en muzi-
kaal organist, volkomen vertrouwd
met het fraaie, oude instrument, dat
Zandvoorts dorpskerk rijk is en zo
boeide hij ongemeen bij de opening
van het concert met een fraai gere-
gistreerd Praeludium en fuga in b.

kl. t. van Joh. Seb. Bach, om te be-
sluiten met een eigen Improvisatie,
waarin hij op een aantrekkelijk,

enigszins Pastoraal aandoend thema
vele mogelijkheden van heb orgel op
meesterlijke wijze deed uitkomen
ent tevens zijn technische bekwaam-
heid overduidelijk demonstreerde
met een 'logisch opgebouwd en
boeiend orgelwerk.
Het Herv. kerkkoor heeft met

deze onvergetelijke avond van
kerkmuziek, die óók werd bijge-
bijgewoond door Zandvoorts bur-
gemeester, Mr. H. M. van Fenema,
opnieuw velen aan zich verplicht.

Ds. C. de Ru sloot met een kort
woord, waarin hij dank bracht aan
allen, die hadden medegewerkt om
dit schone, dat ontroerde en in ver-
Voering bracht, tot verklanking te
brengen.

De Zandvoort Estafette

De 10e Zandvoort-Estafette voor
voetballers zal dit jaar worden ge-
houden op Zaterdag 2 Juli. Afstand
(5 x 2150 M.) en parcours zullen

gehandhaafd blijven.

De eerste inschrijvingen, waar-
onder enkele nieuwe verenigingen,
kwamen reeds binnen. In verband
met dit tweede lustrum zullen de
deelnemers na afloop door het ge-
meentebestuur in het raadhuis o'ffi-

cieel worden ontvangen.

„'t Helm" vraagt Uw aandacht
Óver de komende winter gesproken.
. Hopenlijk staat de zomer thans
voor de deur. Dan klinkt het vreemd
over de komende winter mededelin-
gen te doen betreffende de avonden
die in deze periode zullen gegeven
worden. Het is echter om verschei-
dene redenen noodzakelijk momen-
teel dienaangaande een en ander
bekend te maken. Want de stichting
culturele kring „'t Helm" die, even-
als in de afgelopen maanden, ge-
durende het seizoen 1955-1956 een
aantal kunstabonnement-voorstel-
lingen organiseert, wil nu reeds
weten op welke deelname gerekend
kan worden i.v.m. het afsluiten der
contracten met de kunstenaars.

Helaas moet de voorwaarde van
voldoende deelname nog gemaakt
worden omdat „'t Helm" niet over
een ,reserve-fonds of werkkapitaal
de beschikking heeft. Een aantal
ingezetenen is verzocht daarin te

willen bijdragen. Op deze wijze wil
men een bedrag van ƒ5000,— bijeen-
brengen. Inderdaad,, een hoog be-
drag maar zeer noodzakelijk om de
culturele activiteiten der stichting

voortgang te doen vinden.
4 De belangstelling voor de voor-
stellingen en uitvoeringen die „'t

Helm" biedt, is in de loop van
slechts enkele jaren in belangrijke
mate toegenomen. De pessimistische
verwachtingen toen met dergelijke
avonden werd begonnen („dat is

niks voor Zandvoort") zijn vol-
komen gelogenstraft. Er bleek grote
behoefte hieraan te bestaan; dat
hebben de ervaringen ondubbel-
zinnig bewezen.

Thans echter enige bijzonderheden
over het nieuwe programma. Behal-
ve enige losse voorstellingen zoals
een koor-avond, waaraan plaatse-
lijke koren zullen medewerken;
wellicht een of meer filmvoorstel-
lingen, alsmede enige lezingen,

organiseert „'t Helm" wederom een
künstabonnement bestaande uit 6
voorstellingen ,t,w._een toneelvoor-
stelling, door een beroepstoneelge-
zelschap; een voordrachtsavond
(Max Croiset of Helene Oosthoek of

Claudine Witsen-Elias) ; een concert

door het Noordhollands Philharmo-

nisch Orkest m.m.v. een solist (e);

een danskunstavond; een vocale of

instrumentale muziekavond (recital,

het Nederlands Kamerkoor of

Harry van Oss met balladen en
liederen uit alle landen) en een
cabaret-voorstelling (zeer waar-
schijnlijk Cruys Voorbergh) met
„Van licht en donker".
De voorstellingen zullen zoveel

mogelijk op de eerste Donderdag
van elke maand, beginnende in

October a.s. plaats vinden.
Op deze serie worden 3 soorten

abonnementen verstrekt: voor de 6

avonden a ƒ9,60); voor 3 avonden
naar eigen keuze (ƒ5,40); jeugd-
abonnement, 3 voorstellingen om-
vattend (ƒ3,60). Alle prijzen zijn

inclusief belasting. Het is mogelijk
de abonnementen in zgn. spaar-
termijnen van heden af te betalen.
Hiervoor is een speciale regeling
getroffen, die het mogelijk maakt,
dat ieder die belangstelling heeft
voor dergelijke voorstellingen deze
kan bezoeken. Bovendien ontvangt
iedere abonné tijdig voor elke voor-
stelling een keurig verzorgd instruc-
tief programma, waarin alle bij-

zonderheden zijn opgenomen, t

De vóór-intekening, die bepalend
is voor het al dan niet doorgaan
dezer voorstellingen, is opengesteld
tot en met 12 Juni. Gelet echter op
het programma, dat van uitstekend
gehalte is, mag verwacht worden
dat zeer velen reeds nu zullen in-

tekenen. Het secretariaat Dr. CA.
Gerkestraat 93 zw. geeft gaarne
alle inlichtingen, ook telefonisch

(3356).

«'t Helm» benoemt adviseur
Tot adviseur van de stichting

culturele kring „'t Helm" is be-
noemd de heer Arend Hauer —
o.m. landelijk adviseur NATU —
voor toneel, voordracht, ballet etc.

In overleg met hem — de eerste
besprekingen hebben reeds plaats'

gevonden — is/wordt ,het program-.,
ma, dat „'t Helm" de komende win-
ter in het kader van het kunst-
abonnement biedt, samengesteld.
Benoemingen t.a.v. overige sectoren
volgen nog. >

BURGERLIJKE STAND
20-26 Mei 1955.

Getrouwd: G. van der Veld en
W. E. van Duivenvoorden.

27 Mei—2 Juni 1955.

Geboren: Johannes, zoon van A.
Hoekema en A. Roubos; Yolanda
Ruby, dochter van R. M. Taal en
G. M. van Kempen; Beata Elestrina,

dochter van J. T. D. van Raem-
donck en E. E. Voorneman; Birgite

Jacinta, dochter van D. Spruijt en
M. Y. Postma; Hendricus Maria,
zoon van H. M. de Reus en G. van
Son; Leendert Anthony, zoon van
L. Pleging en L. J. C. Vermeulen ;

Jan, zoon van J.Bos en C.P. Harder.
Ondertrouwd: J.Hekkers en M.G.

Heidoorn; J.GoezinneenV.Spanjer ;

J. H. Bakker en W. van Deursen.
Getrouwd: A. Koper en. J. de

Muijnck.
Overleden: A. J. M . Spook, oud

80 jaar, wed van A. Tigelaar; G.
Kip, oud 79 jaar, wed. van G.
Coerts.

3—9 Juni 1955.

Geboren: Carolina, dochter van
M. J. Visser en B. van der Poel;

Wilhelmus Johannes, zoon van W.
L. Seders en1 M.Schouten; Philippus
Hendricus, zoon van J. I. Willems
en C. H. Bakkenhoven; Marianne,
dochter van L. Bakker en A. Rip-
hagen; Theodora, Maria Alida,

dochter van A. C. Koomen en C. A.

Baars.
Getrouwd: J. Hoogendijk en L.

Zijlstra; M. Kuik en B. M. Burgess.
Overleden: L. P. Bakker, oud 72

jaar, wedn. van T. M. van den
Hijden en J. M. Lassooy; P. van der
Schinkel, oud 80 jaar, wed. van J.

J. Barnhoorn.

Zomer-bridge-d rive

De Zandvoortse bridgeclub zal dit

jaar op Dinsdag 28 Juni de eerste
zomer-bridgedrive organiseren in

hotel Keur. Er zal gespeeld worden
in de hoofd-, eerste en tweede klas.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

A.s. Zondag: Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, telefoon 2813.

Dienst v/ijkverpleegsters

Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef, 2816.

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING!

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Grote belangstelling

voor U.L.O. school

Het stemt tot grote voldoening,
dat de belangstelling voor het
U.L.O.-onderwijs in onze gemeente
dit jaar bijzonder groot is. Voor
de nieuwe cursus, die begin Sept.
a.s. aanvangt, werd tot nu toe reeds
door méér dan 35 leerlingen inge-
schreven en het vermoeden is zeker
gewettigd, dat dit aantal de 40 zal
gaan overschrijden. Wij vestigen
daarom gaarne de speciale aandacht
op de in dit nummer voorkomende
advertentie, welke een hernieuwde
oproep tot inschrijving bevat.

Ouders in Zandvoort, laat Uw
kinderen óók het M.U.L.O.-onder-
wijs in Zandvoort volgen en laat de
aanmelding dit jaar een record op-
leveren. Het zou ongetwijfeld óók
een grote voldoening zijn voor het
hoofd der) school, de heer A. J. van
der. Waals, die met de komende
cursus zijn loopbaan bij het on-
derwijs, wegens het in 1956 berei-
ken van de pensioen-gerechtigde
leeftijd, gaat beëindigen.

Collecte voorde kampeerders

Denkt U eraan, dat Zaterdag a.s.

de grote collecte gehouden wordt
voor de door de stormramp van 18

Mei j.1. getroffen kampeerders?
Laat Uw gave mild zijn, opdat

het comité met gulle hand schen-
ken kan, waar hulp nodig is.

Er wordt Zaterdag 11 Juni op
ons allen gerekend!

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen op

iedere Woensdag- en Zaterdagmid-

dag van 14 uur tot 17 uur worden

afgehaald aan hel hoofdbureau van

politie (Hogeweg 37,)

Collecte gezamenlijke
militaire fondsen
Het thuisfront Gezamenlijke Mi-

litaire Fondsen (G.M.F.) doet op
Woensdag 15 Juni a.s. een beroep
op de offervaardigheid van de bad-
gasten en inwoners van Zandvoort.

18 Juni gedenken wij de Water-
loodag, een dag, die herinneringen
opwekt aan de herwonnen onafhan-
kelijkheid. En nu staan wij voor
zware verplichtingen om die on-
afhankelijkheid te bewaren. Hier-
voor moeten offers gebracht wor-
den, omdat zonder deze nu een-
maal niets kan worden bereikt.

Maar als ieder hiertoe een kleine
steen bijdraagt-, behoeven de of-
fers, die wij Vragen, per man niet
groot te zijn.'

Gaat daarom onze collectebussen
niet voorbij, maar geeft dankbaar
en blij voor G.M.F., de zes vereni-
gingen, die helpen daar waar nodig
is, aan oorlogsverminkten^ inva-
liden, weduwen en wezen van ge-
sneuvelden. Deze zes verenigingen,
aangesloten bij G.M.F, zijn:

Fonds 1815 voor verminkten en
nagelaten betrekkingen; Kon. Nat.
Ver. tot steun aan Militairen „Sta-
mü"; Karel Doorman Fonds; Ere-
schuld en Dankbaarheid; Prins
Bernhard Stichting en Stichting
„Het van Weerden. Poelman fonds".
De collecte wordt warm aanbevo-

len door het onderstaande Comité,
van aanbeveling:
Burgemeester Mr. H. M. van

Fenema; H. P. Huijsman, korpschef
van politie; A. Cramwinckel, kolo-
nel b.d.; J. J. Sparenburg, kolonel
b.d.; Mevr. S. Hennis-Dorreboom ;

Mevr. Ch. Romkes-Wellensiek ', Dr.
C. F. M. Robbers; Dr. B. Entzinger;
Ds. C. de Ru; Ds. A. de Ruiter; Ds.
J. van der Mije; M. Weber, voorz.
Zandv. Hand.Ver.; C. Slegers,

voorz. „de Hanze".

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag 22/5 deel aan de wed-
vlucht van St. Quentin af, over een
afstand: van 295 km.'jDe eerste duif
werd getoond om 11 uur, 17 minuten
06 seconden. De uitslagen waren als

volgt: J. .Schrander 1 18; A. Dors-
man 2 12 15 16 31 33; H. Lansdorp
3 9 10 14 29 34| 36; H. Bartens 4 19
23 25; K. Driehuizen 5; A. Paap 6;

C.K. Draijer 7; A. H. Daane 8 17;

Th. H. van der Meulen 11; P. Koper
13 21; C. Koper 20 39; G. Drie-
huizen 22 24 27 28 30 35; C. Visser
26 37 40; B. Lukkassen 32 en A.
Molenaar 38.

„Pleines" nam Zondag j.1. deel aan
de wedvlucht van Orleans af, over
een afstand van 540 K.m. Gelost 's

morgens om 6 uur, werd de eerste

vogel in Zandvoort getoond om, 14

uur, 26 min. en 52 sec. De totaal-

uitslag was als volgt:

H. Lansdorp 1-8; H: Bartens 2-7-

13; C. Koper 3; B. LukaSsen 4; C.
Visser 5-19-28; C. Allebes 6-18; G.
Driehuizen 9-14-22-23; A. Paap 10;

J. Schrander 11-20-25; V. C. de
Muinck 12-15-16-21-26; K. Drie-
huizen 17; C. K. Draijer 24 en P.
Koper 27.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni berijdbaar

12 7,39 14,30 20,08 3,— 11,30-18,—

13 8,34 15,30 21,02 4,— 12,30-19—
14 9,31 16,30 22,02 5,— 13,30-20,—

15 10,35 17,30 23,08 6— 14,30-21,—

16 11,43 18,30 —,— 6,— 15,30-22

—

17 —,14 7,— 12,50 20,— 4,30-10,30

18 1,17 8,30 13,50 21,— 5,30-11,30

PARFUMS
Guerlain, Paris

Jicky - Mitsouko - L'Heure

bleu - Shalimar, Vol de nuit

vanaf f 15.-

Haute Coiffure-Createur

Thorbeckestraat 11 Zandvoort
Tel. 3382

Vijzelstraat 55, Amsterdam
Tel. 32959

(

Victoria Hotel, Amsterdam
Tel; 34255
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Boeiende piano-leerlingen-
ultvoering

Het is steeds opnieuw een bele-
venis, leerlingen-uitvoeringen op
muziekgebied te beluisteren. Te ho-
ren, hoe via het eerste krampachtig
pogen van de jongeren, met het
klimmen der jaren bij vele jeugdi-
gen begrip, gevoel en bovenal lief-

de voor de muziek zich gaat open-
baren en tot ontwikkeling komt.
Zo was het óók, j.1. Zaterdag-

middag in hotel Keur, waar de
piano-leerlingen uit Zandvoort van
de muziekschool Aad Plas proeven
van hun bekwaamheid aflegden.

We beluisterden bij de jongeren
een ingespannen hunkering, om, de
eerste melodietjes, die men spelen
mocht, er zo goed mogelijk af te

brengen, iets dat op zichzelf reeds
een genot betekende en waarbij de
zenuwen een grote rol speelden,

hetgeen wel bijzonder tot uiting

kwam bij één der zéér, jeugdigen,

die huilend van de vleugel wegliep
en troost bij vader ging zoeken, om
later, toen hij bemerkte, hoe goed
dei anderen het eraf brachten, zijn

opgave op knappe wijze; te vervul-
len. Naarmate de ouderen aan de
beurt kwamen, werd het beluiste-

ren een werkelijk muzikaal ge-

beuren, zo b.v. met de Ballade van
Jan Nieland, "door Harriet Vene-
kamp op bewonderenswaardige
wijze uit het hoofd vertolkt.

Prachtig was de wijze, waarop
Cheryta Eggink wals na.- 69 no. 2,

van Chopin ten gehore bracht, ge-

voelvol en met uitgesproken talent

gespeeld. Het vierhandige „Auffor-

derung zum Tanz"-van von Weber
werd door Gerrie Grillis en Leo
van Trappe op technisch zéér be-

kwame wijze tot uitvoering ge-

bracht, wij misten hierbij echter

nog het muzikaal aanvoelen.

Na de pauze kwamen méér ge-

vorderden aan da beurt. De . nog
zéér jonge Gerrie Grillis open-
baarde een uitgesproken talent in

een vrijwel feilloze weergave van
Haydn's Ariëtta con .variazione,

Corrie Andrea speelde 2 Menuetten
van Schubert fris en beheerst, ge-

laden en vól spanning werd Anda-
luza van Granados door Ineke Gril-

lis eri Leo van Trappe bracht fijn

'en gevoelvol Arabesque van Rob.

Schumann. Twee .walsen van Cho-
pin werden pittig gespeeld door P.

H. Leendertsz en Henny Heynen
boeide met Impromptu van Schubert

Onze grootste belangstelling ging

echter uit naar het Concerto in bes

gr. t. van de Engelse componist
John Garth, dat deze middag een
eerste uitvoering in Nederland
kreeg. Het behoort tot één van de
zeven pas ontdekte cello-concerten

van deze 18e eeuwse Engelse com-
ponist en werd door het strijkorkest

van Jan Plas onder diens leiding

ten gehore gebracht. Het bleek een
bijzonder boeiend werk, dat een

typische barok-stijl openbaarde,

met breed uitgewerkte melodieuze
motieven en een bijzonder sprekend

tweede deel.

Het werd, door de jeugdige cellist

Henny, - Philïppo
J
op', yirtuose „-wijze

gespeeld, daarin dapper bijgestaan

door het strijkorkest, dat goede

dingen deed, doch vooral' in het

eerste "deel af ,en toe de trefzeker-

heid miste, terwijl Gerrie Grillis de
ondersteunende klavierpartij op zich

had genomen, die echter o.i. door de

overigens uitstekend leidende Jan
Plas vooral in het derde deel wel
wat al te bescheiden werd be-

handeld.

Het slot van de uitvoering werd
door het optreden van de piano-

vi/tuose Meie Gottschal wel tot een
zéér bijzonder gebeuren. Opnieuw
heeft deze pianiste van formaat ons
geboeid en ontroerd, in de eerste

plaats door haar brillante en ge-

voelvolle vertolking van „Auf-
schwung'I van Bob. Schumann,
welk werk zij prachtige klank en
fijne kleur gaf, naast een vrijwel

feilloze techniek, daarna als soliste

in Handel's pianoconcert in bes gr.

waarin zij eveneens prachtige din-

gen deed. Het strijkorkest van Jan
Plas, dia het geheel vastj in handen
had, volgde haar op uitstekende

wijze, enkele onzekere inzetten in

het eerste deel van.de 1ste violen

niet meerekenend, zodat mermede
een uitermate muzikaal en genot-

vol besluit kwam van een piano-

middag, waarop de muziekschool
Aad Plas met dankbaarheid en ge-

noegen kan terugzien en die we-
derom een opgaande lijn in het mu-
zikaal gevoel bij haar vorderende
leerlingen openbaarde.
Dankbare pupillen, huldigden

Aad Plas na afloop met bloemen,

terwijl de zéér vele toehoorders

haar en haar echtgenoot . met een
hartelijk applaus beloonden. K.

De vliegende schotel

De Zandv. Herv. Jongerenver. De
vliegende schotel besloot Zaterdag-

avond het winterseizoen met een

puzzlerit voor wielrijders. Het re-

gende pijpestelen; toen men om 7

uur bij tramhalte Kostverloren

van start ging en dit slechte weer
was er zeker oorzaak van, dat

slechts 2. meisjes en 13 jongens aan
deze rit deelnamen.
Het parcours voerde door het

binnendorp van Zandvoort, waarin
de kleine straatjes de moeilijkheden
lagen opgestapeld.

Winnaar werd tenslotte Rob Keur
met 8.3 strafpunten gevolgd door
Albert Pool met 10.33; terwijl Wim
Cense, Jaap Brugman en Hans
Limbach resp. de 3de 4de en 5de
plaats bezetten. Na afloop verza-

melden zich de deelnemers in café-

restaurant „De Rotonde", waar in-

middels vele andere jongeren wa-
ren gearriveerd om deel te nemen
aan het slotbal. De voorzitter, de
heer Ger Cense sprak hier het ope-
ningswoord en herinnerde eraan,

dat deze nog maar kort bestaande
„Vliegende schotel" op een zéér ge-

slaagd seizoen kan terugzien, het-

geen, het bestuur stimuleert om voor
het komende seizoen een program-
ma samen te stellen, dat „elk wat

wils" zal bieden. Spr. sprak daarbij
de hoop uit, dat óók de meer seri-

euze 'avonden in het komende sei-

zoen véél belangstelling zouden
trekken en wekte op tot véél pro-
paganda in de a.s. zomermaanden.
„The Blue Stars" o.l.v. Kees van
Varik, verzorgden daarna op uit-

stekende wijze het gezellige bal,

waaraan medewerking werd ver-
leend door „The Carnegie Hall
Stars" oXy. Bert v. Berckel Bik
uit Zandvoort en de Zandvoortse
goochelaar Adri Hendriks, die met
hun optreden grooti succes oogstten.

Al met al werd het een zéér ge-

slaagd slot van het eerste „Vliegen-

de schotel-seizoen".

Korfbalwedstrijden
Teneinde de animo voor het korf-

ballen in Zandvoort nog wat meer
te verlevendigen, werden door de
Zandvoortse- ' korfbalclub (Z.K.C.)

2de' Pinksterdag op het hockeyveld
aan de Van Lennepweg seriewed-
strijden korfballen georganiseerd,

waarvoor 'vrij grote belangstelling

bestond. 'Zowel 's morgens als

's middags hadden deze wedstrijden
plaats, welke uitstekend bleken te

zijn georganiseerd en een prettig en

vlot verloop hadden.
In de 2de klasse werd deelge-

nomen door een Rhoda-combinatie
uit Amsterdam, welke de eerste

prijs behaalde, n.1. een zilveren

lauwertak;' de 2de prijs, een zilve-

ren medaille was voor Animo
Ready 3'; 13e 3de prijs, een bronzen
medaille voor Nieuw Flora 2. In

deze klasse werd tevens" nog deel-

genomen' door D.S.V., Nieuw Flora

3 en Z.K.C. 1. De prijswinnaars,

die allen „, 8 punten hadden ver-

worven, moesten door strafworpen

de prijsverdeling vaststellen.

In de derde klasse verwierf Nieuw
Flora 4 de eerste prijs (zilveren

lauwertak) met 9 punten; de 2de

prijs ging naar Sport Vereent 4 met
8 punten., -(zilveren medaille); de

3de prijs ^naar Aurora 3 met 6

punten (bronzen medaille). In deze

klasse namen voorts aan, de wed-
strijden deel Nieuw Flora 5; Animo
Ready 4 en. Z.K.C. 2.

D fraaie prijzen waren door de

Zandvoortse korfbalclub' beschik-

baar gesteld, welke organiserende .

vereniging op een zéér geslaagde

sportdag kan terugzien.

Jaarvergadering
Zandvoortmeeuwen
De voetbalvereniging Zandvoort-

meeuwen .'«'hield Maandagavond j.1.

in hotel Keur haar jaarvergadering,

waarvoor de belangstelling niet bij-

zonder groot bleek. De voorzitter,

de heer Ci-Slegers herdacht in sym-
pathieke bewoordingen de heer J.N.

Huyer, hejt, ,ijverige bestuurslid, die
l

in de loop'Van vorig.jaar overleed,

en stelde .diens ijver en liefde voor

de vereniging- aan allen ten voor-

beeld. ,i • s. ,
-„ -:

-

In de, vacature, ,d°or dit over-

lijden ontstaan, werd voorzien, door

de verkiezing van de heer A.Koning.
" ~In de ejïtaliocmmissie" werd in de

plaats " vW'de ' heer J. Keur, die

daarvoor,^ad 'bedankt, gekozen de

heer Chr^Schuiten. De heer Keur
zegde, toé^'dit r

seizoen zijn functie

nog te zullen, blijven vervullen.

Een verkiezing van een elftal-

commissie, .voor de jeugdelftallen

werd nog even aangehouden.

Na een\, uitvoerige bespreking

werd besTpfen bij het gemeente-

bestuur aan te vragen de tribune te

overdekken en het B-veld te ver-

lichten.

Het gebrek aan club-ijver bij vele

leden, o.a. blijkend uit het niet tijdig

afschrijven.,voor wedstrijden, waar-

voor men .werd ingedeeld, had even-

eens lange' tijd de aandacht van de

aanwezigen. Het bestuur zal zich

hierover.nog nader beraden.

Tenslotte werd door de voorzitter

de hoop uitgesproken, dat het 1ste

elftal, daü -in de competitie-wed-

strijden op.de derde plaats eindig-

de en dus vermoedelijk nog pro-

motie-wedstrijden zal moeten spe-

len teneinde naar de 2de klasse te

kunnen promoveren, alles op alles

zal zetten om hierin te slagen, op-

dat Zandvoort het volgend seizoen

in de 2de klasse zal kunnen uit-

komen.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Znd. 31.

i ,

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s." 10,30 uur: Ds. G. Lans,

Predt. te A'dam-W.
7 uur: Ds.' A. A. Wildschut, Predt.

te A'danv-Sloten; Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds.-Noorman van Zaandam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk.' Spr. Joh. H. van Oost-
veen, evangelist te Voorburg.

Ook uw adres
Earste Zandv. Aardappelhandel

Anril Prinsasseweg 15 '

>DUL Telef. 2066

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

Kaptein Mobyletie,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
J

Inrichten en bijhouden v. boekhou- ,

dingen. - Administratieve controles. ',

Belastingzaken. f

<

Vermogensbeheer en -administratie. »

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
'

Telef. 2236 *
•'

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Aad



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
•dvartenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/« red.

Bij contract belangr. kort.

!ff£M£BSi
HYPOTHEEKBANK

vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

Jonge vrouw
ZOEKT BETREKKING

's morgens van 8-12 uur.
Br. no. 7501 Boekh. „van
Petegem", Kerkstraat 28.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Gevraagd:

NETTE WERKSTER
voor Woensdag, Donder-
dag en 's Zaterdagsmor-
gens, of een

FLINK DAGMEISJE
Mevr. de Leeuw,; Johan de
Witlaan 22, Heemstede,
telef. K 2500-35907.

Te koop gevraagd:
COMMODE.

Br. no. 7500 bur. van dit

blad.

Gevraagd : WERKSTER
voor enkele uren per dag.
Fa. Suykerbuyk, Thor-
beekestraat 11.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw :met ga-
rantie ƒ 155.—. Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44,

' Haarlem,
Telef. 39204.

GEVRAAGD:
een bekwame NAAISTER
voor rokken en blouses
Tevens een MEISJE voor
de huishouding.
T. C. v. d. Schelde, Halte-
straat 7. f

Gevraagd: s

een net MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel
en een WERKSTER.

BOEKHANDEL LORENZ
Haltestraat 15.

Te koop:
een mahonie HUISKAMER
AMEUBLEMENT. Emma-
weg 11.

ONS HUIS
vraagt voor direct een

flinke

mannelijke hulp,
voor alle voorkomende
werkzaamheden.

Speciale
BELONING

VERLOREN Zondag 5 Juni
Goud horloge met schakel-
armband. Gaarne bericht
indien gevonden of gezien
dat het werd gevonden)
Emmaweg 9, Telef. 2615.

Verloren tussen Haarlem-
merstraat en Hervormde
kerk (linkerzijde.)

f \
Wij zoeken IN ZANDVOORT contact met een

ACTIEF PERSOON
die zich wil belasten met de, verkoop van onze
bekende weekbladen: '*

Margriet^- Revue • Donald Duck,
aan vaste afnemers. •?

Verdienste ca. ƒ60.— per week, benevens
provisie boekenverkoop.

Borgstelling verplicht.
Gegadigden gelieven te schrijven aan De Geïllu-
streerde Pers N.V. N.Z. Kolk 31, Amsterdam. C.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 10 t.m. Zondag 12 Juni 8 uur

De eerste Amerikaanse film, die bijna geheel in
Nederland werd opgenomen:

CLARK GABLE - LANA TURNER - VIC-
TORE MATURE in de schitterende
Technicolor film

:

The True and the Brave
Actie, romantiek en spanning met Neder-
land in bezettingstijd op de achtergrond!

Toegang 14 jaar.

Vanaf Maandag 13 t.m. Donderdag 16 Juni 8 uur

In geen jaren kwam er zulk een nobele, diep-,,

aangrijpende geschiedenis op het witte doek.'

MARIA SCHELL - BERNHARD WICKI
BARBARA RüTTING in :

Mensen zoals jij en ik
(Die Letzte Brücke)

Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 12 JUNI gereserveerd voor

deelnemers aan de sterrit van de „Bond zonder

Naam".

Bezoekt
de

Autornaten

-

speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

PRIJSVERLAGING
..PHILIPS" RADIO'S

B x 433 A

van f298.

—

Nieuwe prijs

f 268.-

Ieder Philips toestel kunt U desge-

wenst kopen op zeer aantrekkelijke

betalings-condities:

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA

Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

C0o°rtr*
$<wM

DIT ZEGT U OOK ALS U ONZE
ZOMERSCHOENEN AANTREKT !

Brossois Schoenhandel
passen ze I

GROTE KROCHT
Telefoon 2106.

:v^ m Ook U kunt profiteren van de LAGE VLEESPRIJZEN bij

Slagerij Henk van Eldik,
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

= rtn , , VOOR DE BOTERHAM:
500 gr. Lende- „_ _ , , ,

En„e=6.. .2.35 Ï8g^: gat;trsr
rme,

i90 Ct.
500 gr. Mooie Osselappen v.a. I 1 ,75 1 OO gr. Pekelvlees met / "7C «*{.

500 gr. Schouderearbonade f 1,80 1 0O gr. Gele. worst S
#***»»

Kalfsschenlcels met veel vlees * 1,00 15° 9r-
Ham 75 ct

-
15° 9r- p«k^lees 75 ct.

-nn i ix j i Trt * 250 gr. Echte Geld. gek. worst 85 ct.
DUO gr. eigen gesmolten rundvet /O ct. 200 gr. Heerlijke Saks.Leverw. 50 ct.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET : 100 gr. ffi£ Q&. G&fi*^ 55 ct
gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 ct. 150 gr. Pork 50 ct.

150 gr. Kinnebakham 50 ct.
Ziet onze etalages! . . 150 gr, Leverkaas 60 ct.

Thuisbezorgen, zonder prijsverhoging! 150 gr. Hamworst 50 ct.

Zandvoirt's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323
' <& ^

& Ie 'ert U vele merken

\^OMFIETSEN
1. ~~:*r.H. M.W.; BERINI; N.S.U.;

";
11

~'
Cs . en nu óók

Si, ^ x en Eysïnk

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

. ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

Aangifte leerlingen

Wim Gertenbachschool

School voor M.U.L.O.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter algemene kennis, dat op Maandag
13 Juni a.s. nogmaals gelegenheid zal bestaan
voor aangifte van leerlingen, die met ingang
van de cursus 1955/1956 de bovenvermelde
school zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 7 en 8 uur
's avonds in het schoolgebouw: Schoolplein 1.

De Wim Gertenbachschool leidt op voor de z.g.n.

Mulo-diploma's A en. B, welke een uitstekende
grondslag vormen voor verdere studie. Met
name voor hen, die t.z.t. bijvoorbeeld een Mid-
delbaar Technische School of een Kweekschool
voor onderwijzers wensen te doorlopen.
Bij de in 1954 gehouden examens verwierven
14 van de 16 leerlingen der Wim. Gertenbach-
school, of ± 87% het einddiploma.
Schoolgeld is slechts verschuldigd in het derde
en vierde leerjaar.

Aan de school zijn vijf leerkrachten ver-
bonden.
Trouwboekje mede te brengen.

Kerkstr.35Tel.2452 ^anavoort

Zandvoort's

speciaalzaak

De eerste

KERSEN
zijn er weerl

•j( Verder een uitgebreide collectie vers fruit,

o.a. peren, pruimen, perziken, sinaas-
appelen, enz.

•fc Uw adres voor dadels, vijgen, studenten-
haver, noten, pinda's, enz.

•fc Comestibles, vlees- en fruitconserven.

•fc Elke dag verse aardbeien, asperges, en
champignons.

Wij hebben te veel om op te noemen !

!

ZIET ONZE ETALAGES.

Tussen roken en roken is groot
verschil

!

Wie echt'van 't roken genieten wil
Bepaalt zijn keuze met tact en zorg,

Voor 't allerbeste staat Drommel borg.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Fa. L. Balledüx & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

Het oudste
en meest
bekende
adres
ter plaatse

op het gebied der woninginrichting.

BEDDEN MEUBELEN,-TAPIJTEN,
GORDIJNSTOFFEN, LINOLEUMS enz.

Opnieuw overtrekken en/of bijvullen "van
Uw MATRASSEN met Ie klas materiaal,
in elke prijsklasse.

Vraagt U eens VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF
Ruim gesorteerd in bedden, ledikanten,

divanbedden, kantelbedden enz.

GROTE SORTERING DEKENS in ver-
schillende dessins, alles van- Ie klas fabrie-
ken en onder garantie. Auping - Epeda
Bondor - Rawi enz.

Vraagt onze BALASTORE - ZONGORDIJNEN,
de ideale zonwering, sluit wel de zon, maar niet

het licht buiten, vanaf 50 cm. breed f2,80, elke
10 cm. f0,40 meer tot 2.60 m.

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

Meubelstoffering - Behangen - Beddenrriakerij

Witte servetten
125 voor ƒ 1.00 ; 1000 voor ƒ 7,50.

Boekhandel - *

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 2793'

ZONDAGAVOND 12 JUNI

TENT - ZWARTE VELD
Bonte

Feestavond
" *" met

WILLY ALBERTI, Mr. DOODLE, TR.UUS
KOOPMANS, JAN TRUMP, AD. VEEN;
DE WAMA'S, MAX VAN PRAAG, DE
STRAATZANGERS

Kaaren a ƒ 1,50 in voorverkoop bij:

Sigarenmagazijn P. C. Drommel, Halte-
straat 9, Zandvoort, Sigarenmagazijn Th.
Ladener, Grote Krocht 25, Zandvoort en

's avonds aan de Kassa.

Haast U -

Hefzalstorm lopen

!

Autorijlessen
in de nieuwste TAUNUS '55

Autorijschool Umond
.Reeds méér -dan 2 jaar in Zandvoort

met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR'.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8, Tel. 2088

mm

Grote sortering

BADPAKKEN
BADBROEKJES - BADLAKENS

BADHANDDOEKEN »
;

BADTASSEN-

Anth. Bakels n.v.

Kerkstraat 29-31 - Telefoon 2513

Sinds 1874

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

o5an#t$ie leerlingen

V.G.LO-school
(7e en 8e leerjaar.) 2.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend,
dat op Maandag 13 en Dinsdag 14 Juni a.s.

gelegenheid wordt gegeven tot aangifte van
kinderen voor bovengenoemde school, die de
6e klasse van een school voor gewoon lager
onderwijs hebben doorlopen.

De aangifte kan geschieden tussen 7 "en 8 uur
's avonds in het schoolgebouw: Parallelweg 33.

Naast Algemeen vormend onderwijs o.a. les in:

nuttige en vrouwelijke handwerken (3 uur)
huishoudonderwijs (2'uur)
handenarbeid _ (3 uur)
Engels

~
(1 uur)

Deze school is' speciaal bestemd' voor hen, die
naar -een ambachtsschool gaan, voor de meisjes,
die- naar een huishoudschool willen, alsmede
voor leerlingen, die niet het voornemen hebben
t.z.t. een school voor uitgebreid l.o. of een in-

richting voor middelbaar'- of voorbereidend
hoger onderwijs te doorlopen.

.

ffiMkfëtëifflWMËRK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F, M. VAN.DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507
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Langs de Vloedlijn

Alvorens te berispen, moet
men steeds eerst onderzoe-
ken of men niet zou kunnen
verontschuldigen.

Lichtenberg.

De les van Le Mans

Er hangt een schaduw over het
groot gebeuren, dat ons in Zand-
voort a.s. Zondag te wachten staat,

wanneer de grootsten onder de gro-
ten in de autorensport de strijdmet
elkaar gaan aanbinden, waaruit
tenslotte straks, als alle wedstrij-
den in deze serie verreden zijn,

blijken zal, wie de snelste man ter

wereld is, welk merk dit jaar heeft
gezegevierd.

De sombere schaduw van het af-
grijselijk gebeuren Zondag j.l. in Le
Mans hangt over deze titanenstrijd,

de sombere schaduw van de dood
van vele toeschouwers, van de
coureur Levegh en van de vele an-
deren, die vóór hen vielen en we
denken aan Ascari, aan Amm en
aan de lange lijst van slachtoffers,

die in auto- en motorrennen het le-

ven lieten. , Tot ons in Zandvoort,
door ons eigen circuit zo nauw bij

dit alles betrokken, spreekt dit alles

nog véél meer, omdat wij wetenen
wisten, dat dit gebeuren kon en
gebeuren kan.

Er is al veel geschreven over dit

rampzalig gebeuren j.l. Zondag op
de renbaan te Le Mans. Nu opeens
blijken er mensen te zijn, die zich

afvragen of dit auto- en motorren-
nen zin heeft en doel. Nu opeens
vraagt men zich af, of onze circuits

wel veilig genoeg zijn. Alsof men
zich dat in deze ren-wereld al niet

reeds lang heeft afgevraagd.

Wat mij persoonlijk betreft, doet

dit alles er weinig toe. Met het-

zelfde recht zou ik kunnen vragen
of het zin heeft -paardenrennen te

organiseren ,of wat;voor rennen dan
ook, want wat geeft uiteindelijk het

.Jclew^ejjsföl^in^sngJhjndjzAatipij^
de~iïitsïagliehslotte'blijkt? Het, is'

nu eenmaal zó, dat degene, die in

deze renwereld is ingegroeid, on-
verschillig in welke, deze sensatie

niet meer kan loslaten en daarvoor
het beste geeft.wat in hem is. Moed,-
behendigheid, durf, uithoudings-
vermogen,' 'berekening, tact, enfin,

noemt V maar op. En het is tevens
zo, dat een straaljager-piloot op
zijn terrein en een kind, dat aan'n
autoped-race deelneemt, tenslotte

door dezelfde gevoelens bezield

zijn, n.I. om als eerste de eind-

streep te passeren. Ze zijn beiden
opgenomen in de ban, in het fasci-

nerende van het geval, ze zien geen
gevaar, het kind op de autoped niet,

de piloot in de straaljager niet, of

ze kennen de gevaren, doch trotse-

ren die en trachten ze te overwin-
nen.

Anders komt de zaak te staan,

wanneer de mens zich zal moeten
gaan afvragen, of hij nog in staat

is, de krachten, die hij heeft opge-
roepen, te beteugelen. Of niet de
techniek de baas wordt over de
mens, of de snelheden zó hoog wor-
den, dat de mens op een gegeven
moment die niet meer beheersen
kan. Want dan wordt diezelfde bun-
deling van motorische paaifiékrach-
ten tot een helse machine van
bruut geweld, vernielend en ver-

woestend wat in de weg komt, als

een aanstormend monster van ver-
nietigende kracht! En het is in de
autoren-wereld thans zó, dat slechts

de allergrootsten onder de groten
nog in staat zijn, deze geweldige
krachten te. beteugelen en te doen
luisteren naar hun wil, ja zelfs zó,

dat óók deze allergrootsten onder
de groten daarin wel eens zullen

„WURF-PRAET"

WULLUM VAN DOR WERFF

De grote prais wordt

dier betaeld..

falen, wanneer zich ook maar de ge-
ringste moeilijkheid gaat voordoen.
Er is tenslotte een grens aan het
reageervermogen.

En wanneer dat zo is, dan baten
geen veiligheidsvoorschriften, want
dan kan dat aanstormend monster
U óók vernietigen op 40-50 meter
afstand, U kunt er zich evenmin
voor dekken als voor 'n aangierende
bom die V niet verwacht. Wat inLe
Mans gebeurde, kan óók in Zand-
voort gebeuren, wel niet zo gauw,
omdat ons circuit niet berekend is

op snelheden van bijna 300 K.m. per
uur, doch wanneer op het rechte
eind van ons circuit vóór de tribune
met een snelheid ver over de 200
K.m. een wiel zou aflopen of een
band klappen, wat dan? Dan zal
blijken, dat óók het Zandvoortse
circuit niet veilig is, ondanks het
feit, dat het tot het veiligste van
Europa wordt gerekend. Ons hoog
geroemde circuit is veilig, héél vei-
lig, we mogen dat allen met véél
vreugde vaststellen, maar ook deze
veiligheid blijft maar zéér betrek-
kelijk en beperkt zich tot een race
die normaal verloopt.
En wij toeschouwers, wat ver-

wachten wij eigenlijk -uan een race?
Is het diep in ons hart niet erg te-
leurstellend, wanneer tijdens een"
wedstrijd nu eens helemaal niets
gebeurt? Wat zijn we eigenlijk een
schijnheiligen, wij dllejmaal, want
verwachten we, ja hopen we niet
allen op wat sensatie? We roepen
ach en wee wanneer die sensatie
komt, maar we hebben die intussen
o zo graag! We willen buitelende
wagens zien en slippende motoren
en de roekeloze rijder heeft onze
aandacht véél meer, dan degene,
die met feilloze zekerheid zijn ronde
draait en een prachtige rijtechniefc
demonstreert. Ja eigenlijk zijn we
allemaal, zó bezien, maar minne
mannetjes daar op de tribune en in
de duinen. _ .

Dacht U, dat de ramp dié in Le
Mans zovelen in rouw dompelde,
a.s.

r
Zondag één man minder op ons

i(HzcintSzai~bxéngen2^n~gBen*-gèvalï
eerder verwacht 'ik- er juist •daar-
door minstens een 5.000 méér. En
hoemeer men praat over stopzet-
ten van auto~rennen, over meer-
dere beveiliging van de circuits,
hoe méér volk erop af komt, wan-
neer de race tóch doorgaat. De sen-
satie van het gebeuren wordt er
immers door omhoog gebracht?
U gaat er heen, a.s. Zondag en ik

óók. Ik zou deze titanenstrijd van
de grootsten onder de groten niet
graag willen missen en zo zijn er
duizenden en nog eens duizenden.
En niemand van die duizenden zal
zich bij het kopen van zijn entree-
biljet afvragen of hij wellicht een
entrêebiljet naar de eeuwigheid
heeft gekocht, maar een ieder hoopt,
dat er toch maar iets sensationeels
gebeuren zal, want een mens wil
nu eenmaal graag iets beleven.
Maar voor mij blijven de mannen,

die a.s. Zondag op ons circuit weer
die bundeling van paardëkrachten
op de baan de vrije teugel zullen
laten, mannen van groot formaat,
waarvoor ik het diepste respect
en de grootste bewondering heb.
Moedige kerels uit één stuk, nog
ontzet en ontdaan door het vrese-
lijk gebeuren in Le Mans, maar des-
ondanks niet van plan, zich uit
deze fascinerende wereld van snel-
heid, durf en moed terug te trek-
ken, integendeel, verbetener dan
ooit zullen ze deze strijd met elkaar
aanbinden.
Mogen de ogen der toeschouwers

eens opengaan voor het enorme
van de prestaties, die hier geleverd
worden en geve God, dat ditmaal
ongelukken uitblijven, dan staat
Zandvoort a.s. Zondag een prach-
tige dag te wachten. K.

Jeugd iilmmiddag
Ter gelegenheid van de viering

der „Nederlandse speeltuindag" or-
ganiseert de Zandvoortse speeltuin-
vereniging Kindervreugd een film-
middag voor' de jeugdleden der
speeltuinvereniging op Zaterdag 18
Juni in het Patronaatsgebouw.

wil ook wel eens extra ver-
wend worden ! Een speciale
gelegenheid om dit te doen is

wel bij uitstek de Vaderdag
van a.s. 19 Juni.
Maak hem -blij met een goede
flacon of. staaf After shave
lotion 'n pot brillanüne of-

haarcrême, • een nieuw scheer-
apparaat, scheerkwast, of een
fles lotion .voor 'i haar!

'Onthoudt één ding, ook

voor „Vaderdag geschenken"

Parfumerie

3iiUenng
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Sterrit van de bond zonder naam
Grote geestdrift en dankbaarheid
kenmerkten de sterdag van de
bond zonder naam.

'iii'J^ri.iJiXlsï«X'«¥*?Srj

Pater W. Loop - klein van gestalte - groot in geestdrift en begeestering -

temidden van zijn sterritrijders.

(Foto welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad.)

Regen noch wind, nóch gure
koude zijn er in geslaagd, de geest-
drift en het enthousiasme bij de
sterrit-rijders van de bcnd zonder
naam, die j.l. Zondag naar Zand-
voort voerde, te doven. Integendeel,
groter en grootser dan in vorige
jaren, is deze gigantische sterrit tot
'n machtige manifestatie van naas-
tenliefde geworden, die op allen,

die haar van nabij hebben meege-
• maakt, diepe indruk,- heeft gemaakt.
^,-^JVEen~had-hetr-vwat^het .weer t be- v
'~ " treft, overigens moeilijk:- 'slechter

kunnen treffen. Een koude Zuid-
wester, die na een nog aarzelend
buit-je in de morgenuren, tijdens de
middag stromen hemelwater over
Zandvoort bracht, terwijl de wind
flink in kracht toenam, maakte elk
verblijf aan strand en zee onmo-
gelijk, een omstandigheid die voor
de velen, die nog nooit aan zee had-
den vertoefd, wel héél erg teleur-

stellend was. Dit slechte weer was
er tevens oorzaak van, dat het rij-

schema aanzienlijk bleek te zijn

vertraagd. Het in het vooruitzicht
gestelde verblijf aan zee was nu
voor velen niet erg aanlokkelijk,

zodat uit verschillende plaatsen
later vertrokken werd. Om half

twaalf reden de eerste auto's en
bussen, waarvan er in totaal resp.

ruim 3600 en 30 in Zandvoort arri-

veerden in nauwelijks twee uur
tijd de badplaats binnen, opgevan-
gen door verkeersbrigades en mo-
torclub „Zandvoort", die de file van
wagens naar de parkeerplaatsen
voerden.

.De organisatie bleek wederom tot

in alle onderdelen perfect te zijn

geregeld. Tegen twee uur stonden
de wagens van de Zeeweg in Bloe-

mendaal tot aan paviljoen Kiefer in

Zandvoort bumper aan bumper op
sommige plaatsen acht rijen dik,

terwijl van het laatste deel van de
Boulevard, van de ingang van het

circuit af tot aan genoemd paviljoen

de rijweg eveneens tot parkeer-
plaats werd verklaard, omdat men
onmogelijk de grote aantallen op de
parkeergelegenheden kon lozen.

Met grote tact wist de Zandvoortse
politie het verkeer te regelen en

alle sterritrijders een parkeerplaats

te verzekeren, waarbij men. onge-
twijfeld heeft meegehad, dat het

slechte weer van deze dag weinig

verkeer naar Zandvoort bracht.

Had men een warme, zonnige Zon-
dag gehad dan hadden met deze
enorme drukte moeilijkheden zeker

niet kunnen uitblijven.

De inzittenden van de auto's,, die

aan het strand maar nauwelijks
konden vertoeven, — slechts enkele
groepjes waagden zich aan zee —
zwermden uit over het dorp, waar
de neringdoenden van deze ruim
17.000 bezoekers een drukte kregen
te verwerken, die men zelfs op
de drukste seizoendagen maar zel-

den meemaakt. Ditzelfde herhaalde
zich na afloop van de voorstellingen
in de diverse tenten, zodat Zand-
voort — behalve op het strand —
dank zij deze sterrit, op deze koude,
regenachtige Zondag zéér goede za-
ken maakte.

In de tent op de Boulevard ver- •

zamelden zich om één uur de tal-

rijke genodigden, waaronder zich

o.m. bevonden Zandvoorts burge-
meester met echtgenote, de gemeen-
te-secretaris, wethouder W. v. d.

Werff, verscheidene raadsleden en
vele andere autoriteiten op maat-

• schappelijk en kerkelijk gebied.

Pater W. Loop werd bij zijn binnen-
komen met een hartelijk applaus
begroet.

Alle sterritrijders ontvingen bij
hun binnenkomst een lunchpakket,
waarvan er ruim 50.000 waren ge-
reed gemaakt, waarbij padvinders
hun diensten bewezen. Bovendien
ontving elke auto-bestuurder als
aandenken aan" deze rit het fraaie
gedenkboek: •-;,Mijn, sterren", terwijl
elke deelnemer een enveloppe ont-
ving met een door een kind ergens
in Nederland getekende briefkaart

;

waarop, naar,, eigen fantasie deze
- .,sterrit was»liry,baeld: gebracht,- :-vaak-

op'zéér geestige "wijze., ,' Intussen
zorgde de Zandvoortse muziekkapel
in de tent op de met vele vlaggen
versierde Boulevard met vrolijke
feestmarsen voor een goede stem-
ming. Om ruim twee uur waren
alle 17.000 deelnemers, uit ruim
400 plaatsen uit alle delen van het
land, in Zandvoort gearriveerd en
begon de afvoer van pl.m. 6.000
deelnemers, welke in Haarlem en
omgeving, n.1. in Concertgebouw,
Stadsschouwburg, Krelagehuis en
Minerva-theater 't feestprogramma
gingen bijwonen, dat in Zandvoort
de overige 11.000 bezochten in een
5-tal grote tenten en in theater
Monopole en waaraan door bijna
250 cabaret- en varieté-artisten
werd medegewerkt Hier werd de
sterritrijders een bijna overdadig
en welverzorgd programma aange-
boden, terwijl in elk der bijeen-
komsten Pater W. Loop een korte
rede hield. Overal had deze bij zijn
binnenkomen ware ovaties in ont-
vangst te nemen. Spontaan verhie-
ven de aanwezigen zich van hun
zitplaatsen en brachten hem 'n mi
nutenlang durend applaus toe.
In zijn toespraken wees Pater

Loop erop, dat zijn korte woord zich
niet wilde verliezen in plichtple-
gingen en uitingen van dankbaar-
heid.

Wederom is uit deze prachtig ge-
slaagde sterrit komen vast te staan,
dat naastenliefde niet iets is uit een
oud, romantisch boekje, maar
iets, dat leeft en nog altijd in ons
volk aanwezig is, een karaktertrek,
waardoor de mens en de wereld
verbeterd wordt. Het grote voor-
beeld, dat Christus ons hierin gaf,
vindt God zij dank, nog altijd na-
volging. „De ovatie's aan mij", al-
dus spreker", zijn in werkelijkheid
ovaties aan God, want tenslotte
danken wij door deze dag Hem, om-
dat Hij in de diepste grond tóch
het mensenhart zó blijkt te hebben
gemaakt ,dat deze uiting van naas-
tenliefde op deze spontane wijze
mogelijk werd".

Spreker wees hierna op het enor-
me werk, dat aan de voorbereiding
van deze gigantische sterrit vast-
zat. Er werden duizenden mensen
gevonden, die hieraan medewer-
king verleenden. In méér dan 5000
gezinnen werd spontaan hulp toe-
gezegd, opdat vader en moeder rus-
tig eens een dagje konden uitgaan.

3600 personen stelden tijd, moeite,
vrije Zondag en hun wagen beschik-
baar om de sterritrijders te ver-
voeren, in Zandvoort alleen werden
uit héél Nederland méér dan 11000
stoelen aangevoerd om" hen allen
van een zitplaats te voorzien en
werd méér. dan 100 ton vracht aan-
gevoerd. Het werd alles gedaan in
het teken van de naastenliefde en
met een glimlach op het gezicht,
een glimlach, die ondanks de, regen
óók deze Zondag lag op de gezich-
ten van' allen, die aan de verwezen-
lijking van 'deze enorme sterrit

medewerking verleenden.
Ontzaggelijk ' 'veel werk is ver-

richt, vele weken en dagen lang en

dit alles heeft bewezen,, dat liefde

een kracht kan zijn, die een geheel
volk in; beweging brengt'. Spreker
wenste tenslotte allen een behouden
thuiskomst na een dag, die men
zich altoos zal blijven herinneren
als de dag, die bewees, dat men iets

voor een ander over heeft.

Hoofdzakelijk via de Zeeweg en
Bloemendaal vond hierna omstreeks
zeven uur de zéér regelmatig ver-
lopende afvoer van de rijders plaats
en was omstreeks acht uur de rust
op deze koude, grillige zomerdag,
die desondanks Zandvoort een zéér
welkome en enorme drukte bracht,
in het dorp weergekeerd.

Openluchtfilm

Aan de vóór-avond van de auto-
race om de Grote Prijs van Neder-
land, welke op Zondag 19 Juni. op
het circuit wordt verreden, zal op
de avonden van de beide vooraf-
gaande trainingsdagen, dus op
Vrijdag 17 en Zaterdag 18 Juni des

avonds bij het invallen van de
duisternis op het circuit vóór de
tribune een openlucht-filmvoorstel-
ling worden gegeven van de Fox-
film „De overmoedigen" (The Ra-
cers), een voorstelling, waaraan de
Ned. bioscoop bond haar goedkeu-
ring hechtte en die tevens een
première voor Nederland zal bete-

kenen. De film werd vervaardigd
onder regie van Henri Hathaway
en. behandelt in roman-vorm de
levensgeschiedenis van coureurs die

op de circuits van Monte-Carlo,
Neurenberg, .Zandvoort, enz. in hun
eigen sportieve ren-wereld tot on-
gekende hoogte en populariteit

stegen. Medewerkenden eraan zijn

o.a.: Kirk Douglas, Bella Darvi,

Lee J. Cobb en Gilbert Roland. Het
is -een kleurenfilm, waarin de sfeer

in de strijd om 't wereldkampioen-
schap auto-rennen op verbijste-

rend suggestieve wijze wordt ge-
tekend en waarin uitzonderlijk

knap camerawerk te genieten valt.

De Zwitserse coureur Graaf von
Graffënfied filmde o.a. vanuit 'zijn

race-auto met een snelheid van 120

K.m. per uur bepaalde spannende
momenten en wist effecten, te be-
reiken, die wonderbaarlijk zijn op
filmgebied.
De suggestie van snelheid zal nog

worden verhoogd, doordat de beel-

den worden weergegeven op een
zéér groot projectiedoek, van 25

bij 10 M., waarbij stereofonisch

geluid wordt toegepast, dat met het

beeld meeloopt, waardoor de gie-

rende race-wagens sterk tot de
verbeelding spreken. In verband
met het vele verbijsterende in deze
film" werd de toegangsleeftijd be-

paald op uitsluitend voor personen
boven de 18 jaar.

Het publiek zal op de tribune

van het circuit deze openluchtfilm-

voorstelling uitstekend kunnen
volgen, die een fraaie inleiding

vormt van het grote sportgebeuren

dat op Zondag 19 Juni. plaats vindt

en waarvoor wij voor nadere bij-

zonderheden verwijzen naar de in

dit nummer voorkomende adver-

tentie.

Windhondenrennen

Een in vroeger jaren in de bad-
plaats véél geziene en zéér gewaar-
deerde sport zal a.s. Zaterdagavond
wederom in ere worden hersteld.

De windhonden renvereniging

„Amsterdam" organiseert dan n.1.

in het Kennemer sportpark in sa-

menwerking met deze stichting

windhondenrennen om de grote prijs

van Zandvoort.
De wedstrijden vangen aan om

7,15 uur en het ligt in de bedoeling

van de organisatoren, dit evenement
tot een wederom jaarlijks weerke-
rende gebeurtenis te maken.

Avondvoetbal
Een initiatief van de Corodex-

ontspanningsvereniging, heeft er,

na besprekingen met de politie-

sportvereniging, de gemeente-amb-
tenaren en de posterijen alhier toe

geleid, dat jaarlijks een onderlinge

competitie-wedstrijd zal worden
gespeeld, waarvoor de Corodex-
directie een fraaie wisselbeker be-

schikbaar heeft gesteld.

Er zal gespeeld worden in de

maanden Juni, Juli en Augustus, in

totaal 12 wedstrijden, welke zullen

worden gehouden in het Kennemer
Sportpark.
Als eerste werd Dinsdag j.l. ge-

speeld de wedstrijd Gemeente-amb-
tenaren-Corodex, welke in een ge-

lijk spel eindigde (2-2).

Voor- de rust scoorde voor, de ge-

gemeente G. Keur en voor de Co-
rodex Ton Peters en. A. Draijer en
na de hervatting bracht de Muinck
do partijen weer op gelijke voet.

Zaterdag 25 Juni a.s. wordt de
wedstrijd Corodex-Posterijen ge-

speeld. Aanvang 7 uur.

Geslaagd
De heer Fr. Visser alhier slaagde

voor het onderwijzers-examen,
aan de rijkskweekschool te Haarlem
Onze hartelijke gelukwensen.

Voor de kampeerders
De Zaterdag j.l. gehouden straat-

collecte ten bate van de door de
stormramp van 18 Mei j.l. getrof-
fen kampeerders, heeft opgebracht
een bedrag van ruim ƒ202.- (twee-
honderd-twee) gulden. Het comité
beschikt thans over een bedrag van
ruim tienduizend gulden. Men hoopt
thans in staat te zijn 80 pet. van de
geleden schade te kunnen vergoe-
den. Vrijdag a.s. zal met de eerste
verdeling der binnengekomen gel-
den een aanvang worden gemaakt.
Men stelt zich voor, dit in tegen-
woordigheid van de pers te doen.

Oprichting rolschaatsenciub

Daar het rolschaaten in onze ge-
meente meer en meer in betekenis
gaat toenemen, waarvan het weg-
verkeer in toenemende mate hinder
gaat ondervinden, hebben enkele
personen het initiatief genomen tot

oprichting van een rolschaatsen-
ciub. Bij voldoende belangstelling
hoopt men binnenkort de oprich-
tingsvergadering te houden. Een
der eerste zaken waarvoor het be-
stuur zich dan geplaatst zal zien
betreft dan het verkrijgen van een
rolschaatsenbaan, waarop men deze
sport ongehinderd in clubverband
zal kunnen beoefenen en leren.

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne dameskapsalon.

Produits

de beauté

Parfums.

Coiffure-

creatiom

Watergolf f 3,75

Coupe f 1,75

Permanent Wave, compl. f17,50
Cold Wave, compleet f17,50

JOH. 1 StiïKERBBïK
"Ihórbeckestraat 11, Zandvoort

vis a vis Hotel'Hou wes
;

?
:

.• ; ' Telefouii 3382 -

voor ^J&der
extra aanbieding in

OVERHEMDEN
reeds v.a. 8,35-5,35

Zelfbinders, kreukvrij
v.a. 1,98-1,35

Heren pyama's v.a. . 9,65

Wollen heren sokken v.a. 1,98

in crêpe Mousson 3,65

Anklets, v.a. 0,98

Grote sortering Zakdoeken,
Pochets, Bretels, Sokophou-
ders, Manchetknopen, enz.

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

(Ingez. med.)

->» Zondog 19 Juni' ^ -

fe Zandvoort
Aanvang 2 uur

GROTE PRIJS
VAN

NEDERLAND
DER

K.N.A.C.
Autoraces in het kader

van het wereldkampioenschap.

17 en IS Juni om 9,30 u. 's avonds
openluchtfilmvoorstelling

«DE OVERMOEDIGEN». (The racers)

op circuit tegenover, stenen tribune.

Plaatsen a ƒ2,— aan circuit.

Sponsored by Caltex.



j5ar ~j3odegci 't^etrovitck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Stem
3
chanson

BIJ EXAMENS
spelen zenuwen een grote rol.

Een beheerst examen doel U met

Mijnhardt's Zenuwtabletten
r^W^MUNHAROT MAAKT |5G°ED.

KOPER's
COMESTIBLES enDELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)
GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Parachutisten landen

Naar wij vernemen zal als re-
clamestunt van een groot
concern Zondagmiddag a.s. om 12
uur een 10-tal parachutisten uit

vliegtuigen springen ongeveer bo-
ven de tribune op het circuit en
dalen op de nieuwe sportvelden
binnen het circuit. Toestemming
hiervoor werd reeds verleend. Dit
evenement zal slechts plaats heb-
ben bij gunstige wind, d.i. dus
land-inwaarts.

Bevorderingen
Het college van B. en W. heeft

enkele bevorderingen voor het ge-

meentepersoneel afgekondigd, in-

gaande per 1 Jan. 1956. Commies Ie

klasse worden dan de H.H. Brune
en Hartog, commies worden de

H.H. Schrijen en van Toor. adjunct

commies mej. Daudeij en de H.H.

Blok en Verhaaf, klerk mej. Pau-
wels en de heer Hoppenbrouwer.

Moeilijkheden bij het

Zandvoortse speeltuinwerk
Gebrek aan zaalruimte noodzaakt
tot stopzetting van het winterwerk.

De Zandvoortse speeltuinvereni-
ging „Kindervreugd" hield in „Ons
gebouw" in de Brugstraat, haar
jaarvergadering.
In zijn openingswoord betreurde

de voorzitter, de heer J. Spierieus
het in hoge mate, dat het speeltuin-
werk in Zandvoort ten zeerste

wordt belemmerd door het tekort
aan zaalruimte. Vergeleken bij an-
dere plaatsen in ons land, waar de
speeltuinverenigingen volop de ge-
legenheid krijgen het clubwerk ge-
durende de wintermaanden te ont-
plooien, gaat het in Zandvoort zéér

stroef. Zoals uit de ingekomen stuk-
ken bleek, worden nog beschikbare
ruimten in de komende winter-
maanden niet meer voor het jeugd-
werk afgestaan; o.a. is dit het geval
met de grote demonstratiezaal in het
gebouwtje van het gemeentelijk
gasbedrijf aan de Tolweg, waar in

de afgelopen wintermaanden twee
avonden en twee middagen per
week verschillende clubs een onder-
dak hadden gevonden en dat thans

HAMEA

door de gemeente niet meer gemist
kan worden, omdat men deze ruimte
zelf hard- nodig heeft. Door het
speeltuinbestuur gedane verzoeken
om op andere wijze in dit gemis te

voorzien, werden afgewezen. De
Zandv. speeltuinvereniging heeft
thans ruim. 300 leden, dit zijn gezin-
nen, waarvan de kinderen actief aan
het speeltuinwerk deelnemen. Het
totaal .aantal kinderen", bedraagt,
méér dan 1000 en met liet fraai op-
gebouwde clubwerk dreigt- Zand-
voorts grootste jeugdvereniging
thans wegens zaalruimtegebrek op
non-actief te worden gesteld, indien
hiervoor niet binnenkort een oplos-
sing zou worden gevonden. Deze
ernstige handicap en het gebrek aan
medewerking wordt door het goed-
willend speeltuinbestuur ten zeer-
ste betreurd en men overweegt, in-

dien geen oplossing wordt gevonden
de Nederlandse Unie van Speeltuin-
verenigingen bij het zoeken hier-

naar in te schakelen.
Uit het jaarverslag van de secre-

taris bleek, dat in 1954 al het moge-
lijke werd gedaan, de Zandvoortse
jeugd een gezonde en aangename
ontspanning te geven. Spelen,

puzzletochten en wedstrijden wis-
selden elkaar af, terwijl in de win-
termaanden eens per maand een
filmmiddag werd gegeven met spe-
ciale jeugdfilms. Van de, de afge-

lopen wintermaanden nog werkza-
me clubs werden genoemd een
fröbelclub, wandelgroep, ballet-

mandoline, ontspanning en hand-
werkclubs voor jongeren en oude-
ren, alsmede een bloeiende korfbal-

afdeling. Ongeveer 250 kinderen
konden aan dit werk nog deelne-
men; een groot aantal moest echter

buitengesloten worden wegens ge-

brek aan onderdak. Tenslotte werd
óók nog een jeugdbibliotheek ge-

vormd, i

Het bezoek aan de tuin was zéér

bevredigend, al gaf het aanstellen

van een geschikte tuin-leider nog al

wat moeilijkheden. De rijpere jeugd
werd evenmin vergeten, al kon
uiteraard óók voor hen gedurende
de zomermaanden méér georgani-

seerd worden dan in de winter-
maanden, daar ook voor deze cate-

gorie het ruimtegebrek zich geducht

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
liet gevoelen. Aan kaderscholing
werd, dank zij de Unie van speel-

tuinorganisaties véél aandacht be-
steed.

Het financieel verslag van de
penningmeester toonde aan, dat
het wel moeilijk is, de eindjes aan
elkaar te knopen, doch grote zorgen
geeft dit niet.

De periodiek aftredende bestuurs-
leden, t.w. de dames Joh. Halder-
man-Zieck en J. Termaat en de
H.H. A. Cluwen, D. Drommel en H.
Paap werden allen bij acclamatie
herkozen, terwijl in de kas-com-
missie werden benoemd Mevr. G.
Groen en de heer v. Koningsbrugge.
Besloten werd tot het instellen

van een tuin-commissie, welke het

onderhoud van de speeltuin stevig

ter hand zal nemen. Hiervoor wer-
den de H.H. van Koningsbruggen en
H. Paap aangewezen.
Na de rondvraag wekte de voor-

zitter in zijn slotwoord op, met

kracht aan het speeltuinwerk te

Zandvoort te blijven arbeiden, on-
danks alle moeilijkheden en teleur-
stellingen niet te versagen, opdat
niet door deze hopelijk tijdelijke te-
leurstellingen dit zo prachtig opge-
bouwde werk voor Zandvoort ver-
loren zou gaan, een werk, dat ten-
slotte wordt verricht in opvoedende
zin en voor een goede vrije tijds-

besteding van de Zandvoortse jeugd.

KOOP NU UW RADIO !

Erres - Telefunken - Philips, allen
tegen sterk verlaagde prijzen.

TELEVISIE
pracht uitzendingen; haast de ge-
hele wereld.

WASMACHINES
Erres - Bico - Edy -

, ook met

CENTRIFUGES
zeer gem. betaling; géén fabrieks-
financiering! Komt U eens praten
met UYLEMAN van de

Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - TELEFOON 2658.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"

nam Zondag j.1. deel aan de wed-
vlucht van St. Quentin af, over 'n

afstand van 300 K.m. Gelost om 7

uur, werd de eerste duif getoond
om 9 uur 27 min. 32 sec. Deze vogel
legde de afstand dus af met een ge-
middelde van pl.m. 120 K.m. per
uur.
De uitslagen waren als volgt

:"

G. H. Daane 1-25;; C. Visser 2-4-29;

G. Driehuizen 3-5-6-10; CK.Draijer
7; H. Bartens 2-28; P. Koper 9-13-

18-31; A. Paap 11-12-17; C. Koper
14-19; H. Lansdorp 15-16; A. Mole-
naar 20-26; M. Buis 21-22-30; Th.
v. d. Meulen 23-24; J. Donker 27.

Balcon-varia
Wullum: Nou nou Aerie, d'r benne
nog niet veul daege ewiest jü, dat
we in 't zunnetje op ons balcon-
netje hebbe 'estaen.

Aerie: Zo is 't Wullum, 't wulmaer
niet hè met 't weer de laeste taid.

'k Begin hoe langen hoe meer te

denke, dat die mense gelaik heb-
be, die zegge, dat 't niet helegaer
plois is bove, deur al die aetome
die ze loslaete.

Wullum: 't Zou. best- kenne zain jü,

in elk geval hadde we vroeger
nog wel 's 'n paer warreme daege
maer dat ken d'r nou ook al niet
meer of. Gelukkig kraige we nou
weer een bietje hoge druk en
de volgende week hebbe we de
langste dag alweer, meschien dat
't dan wat beter wordt.

Aerie: Jae jü, wat gaet de taid an-
ders hard hè? Volgende week
gaen we alweer oftelle en veur je

't weet is 't alweer Kursemis.
Wullum: Ons durp heb anders Zun-
dag wel 'eboft Aerie, dat de bond
zonder naem hier weer 'ewiest is.

Wat een drukte jü, en een haerin-
kies dat die gaste 'egete hebbe, 't

was niet mooi meer. Veur mai
staet 't vast, dat d'r 's aevends gien
haering meer in 't durp te kraige
was.

Aerie: Maer óók andere zaeke heb-
be best verkocht jü, de koppies
koffie vloge weg en alles zat hard-
stikke vol, behalve op 't strand,

want daer was 't niet te harde van
de kou.

Wullum: Toch mooi jü van die
klaine dikke paeter die dit jaer
z'n mense weer naer Zanvert
brocht. 'k Heb 'm 'ezien man, zo'n

klain dik kereltje, je zou niet

zegge dat ie zoveul mans is. En
praete dat ie kan jü, de vonke
vliege d'r of. As alle mense zo

waere as haij dan zou 't er in de
wereld niet slecht oitzien.

Aerie: Weet je, wat ik vin Wullum?
Zo'n man moste ze nou ereburger
van Zanvert maeke. Daerveur
heb onze gemiente toch zo'n vet-
lere medalje, maer d'r is nooit
iemand, die d'r ientje kraigt. Ze
spaere die dinge zeker op.

Wullum: Zo is 't Aerie, volgens
main heb allienig generael Vre-
man d'r nog maer ientje 'ekrege,
weet je wel, onze vroegere peli-

sie-commesaeris toen ie met' pen-
sioen is 'egaen.

Aerie: Jae, 't is raer jü ze 'benne
wel erreg krenterig met die me-
daljes, maer as 't an mai lag, dan
gaf ik 'r sebiet ientje an ons
klaine paetertje, de man, die een
toonbeeld is van waere naeste-
liefde, en die óók veur ons durp
véul is gaen betekene.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$fi
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

ffLION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

°^'.
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

Helicopterdienst
Door de directeur van Publieke

Werken is, in samenwerking met
twee vertegenwoordigers van de
„Sabena" einde vorige week als

landingsterrein voor de komende
helicopterdienst een terrein vast-
gesteld liggende in het verlengde
van de Dr. Metzgerstraat en bijna
grenzend aan het Caravancamp
„Dennendal" aan de van Lennep-
weg. Van gemeentewege zullen op
dit terrein enkele voorzieningen
moeten worden getroffen, o.a. de
aanleg van een landingstegelpla-
teau van pl.m. 100 M2 en egaliseren

van een stuk terrein daaromheen,

benevens een eenvoudige afraste-

ring. In één der e.v. commissie-

vergaderingen zal dit nader wor-
den besproken.

Het ligt dan in de bedoeling op
1 Juli de verbinding met Zandvoort
te openen. Er zal uitsluitend worden
gevlogen op Donderdag-Vrijdag- en
Zaterdag met een toestel van het-
zelfde type, als óók vorig jaar
werd gebruikt op de dienst Keu-
kenhof, Haarlem en Zandvoort, ter-
wijl op 15 Aug. de dienst weer zal

worden gestaakt.

Het toestel zal des morgens om-
streeks half elf in onze gemeente
arriveren. Rondvluchten boven de
badplaats zullen niet worden ge-
maakt, doch wèl zal het mogelijk
zijn, tussen aankomst en vertrek,
welk laatste omstreeks vier uur
zal plaats hebben, een retourvlucht
naar Haarlem te maken, waarbij
voldoende tijd aanwezig zal zijn om
een kort bezoek aan Haarlem te

brengen.

Aanhouding

De politie arresteerde in een
pension in onze gemeente de 28-

jarige Amsterdammer J. P. Sch.,

die door de politie te Amsterdam
gezocht werd, als verdacht van ver-
duistering van een bedrag van
ƒ3700.-. Dit bedrag had verdachte
op 10 Mei j.1. voor zijn patroon
moeten storten, doch dit geschiedde
niet en de man bleek te zijn ver-
dwenen.
De hoge uitgaven die hij in Zand-

voort deed, wekten argwaan en de
politie voelde hem nader aan de
tand. Het bleek, dat hij voor een
paar maanden een kamer had ge-

huurd en van het geld nog slechts

ƒ1300.-. over had. De verdachte is

aan de politie te Amsterdam over-

gegeven.

IVOROL: De Tandpasta van standing

voor
cVaderdacj naar ïfoto ^akeló

GEVACOLOR
Wendt U voor inlich-

tingen tot

Uw FOTO- en ' '-

FILM SPECIALISTEN

KODAK CAMERA'S v.a. ƒ10,50

GEVABOX ƒ18,50

AGFA CLACK ƒ25,00

ZEISS NETTAR ƒ78—
AGFA ISOLETTE v.a. ƒ93.—

ROLLEICORD V

KODAK CINE CAMERA
met 2.7 lens ƒ186.—

BELL & HOWELL in tas ƒ285—
Grote sortering in: LIJSTEN,

FOTO-ALBUMS, GEELFILTERS

HOEKJES en KLEURENFILMS

(EW-^ote ^akeló Kerkstr. 29-31

Telefoon 2513

Interieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

Ook Yoor VADERDAG aparte geschenken

,e iflifïïfllils h,
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DOET UW INKOPEN

voor

bij:

LEDERWAREN
PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
ACTE TASSEN
REISNECESSAIRES

KOFFERS

KERKSTRAAT 29-31 - TELEF. 2513

SPORTRIEMEN
DASSPELDEN ,

MANCHETKNOPEN
ZAKDOEKEN

OVERHEMDEN
KERKO TT v.a. ƒ13,50

ELMAR v.a. ƒ13,75

PALMA ORLON ƒ37,50

DASSEN va. ƒ1.95

SWEATERS, VESTEN en

Truien in de nieuwste dessins

SOKKEN, ANKLETS in

wol en Stretchnylon

PYAMA's v.a. ƒ14,75

c0*&
&*

'o COSY-PANTOFFEL
het geschenk waar U eer mee inlegt

Brossois Schoenhandel

9.95 GROTE KROCHT
Telefoon 2106.

500 gr. Lende-

Entrecóte i 2,35

500 gr. Mooie Osselappen v.a^ f 1 ,75

500 gr. Schouderearbonade f 1,80

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 ei.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Verwen Vader'met een box v.a. ƒ14.-, een prachti ge camera of filmtoestel.Alle merken voorradig bij

Foto-Kino HAMBURG - Grote Krocht 19 - Telefoon 2510
Pracht collectie, albums - fotolijsten - kleuren- Portretwerk - schetsen enz. Een goede amateur

film* f*PPl filter* qnwiaal in kinder en trofiw-
verlangt Ie klas vergrotings- en afdrukwerk.

films geelfilters. bpeciaal in kinder- en tioüw
Laat bjjtijds Uw pasfoto.

s maken . - Een verjaar-
reportages in onze studio of aan huis. dag of een partij ; een foto hoort er bij

!

Foto-Kino Hamburg
Grote Krocht 19 — Telefoon 2510

Speciaalzaak

in Foto- en
Filmartikelen

MMttêt,
"MODERN^SJYLE"
Onze succes*

REGENMANTEL
v

n

met regenhoedje'

>

In diverse uitvoeringen \
POPLIN, geheel dubbel

/ 46.75 - f 39.75

f29.ü

GABARDINE-FIBRAN
rnet waterafstotende voering

f 52.-

Oók in grote maten

JJ>-
ANEGANG 34
HOEK SCHAGCHEISTRAAT
HAARLEM IEL 11730

AMSTERDAM

KINKERSTR. 288

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel

LEESBIBLIOTHEEK

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 TELEFOON 2793

voor ^Jader.
Dit jaar de ideale

wcmdelóckoen
met poreus linnen bovenwerk, verende zool en
lichte rubber loopzooi.

9.95
in wit - blauw - bruin en, grijs

slechte . . . . >

Alléén b ij : i
'

<

J?3€&&€&>>
HALTESTRAAT 11.

A. s. Zaterdagavond
18 Juni

Windhondenrennen
in het KENNEMER SPORTPARK -

Aanvang 7,15 uur.

SCHOONHEID! - SNELHEID! - SPANNING!

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

ADVIES
IN ALLE INTERNE MOEILIJKHEDEN.

Uw toekomst?
Verzorgd door de meest besproken paragnost.

(Telepaath-helderziende.)

BURLIST0
Bekend van radio en televisie, houdt op

Maandag 20 Juni
SPREEKUUR IN „ZOMERLUST", Kosterstr. 5,

van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m.

Consultprijs ƒ5.—

.

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Dames! juist nu in deze dure tijd kunt U voordelig kopen bij

:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

VOOR .DE BOTERHAM:

1 00 gr. Gelard. Lever met t Ckf\ r*.é
1 00 gr. Hamworst S"V **1-

1 0O gr. Pekelvlees met
(
7E **.*

1 OO gr. Gek. worst S * ö **1 "

200 gram pekelvlees 90 et.

1 50 gram ham 75 et.

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.Z.

Vraagt eens geheel vrijblijvend' inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 17 t.m. Zondag 19 Juni 8 uur

GREGORY PECK - JANE GRIFFITH
A. E. MATTHEWS - RONALD SQUIRE
en JOYCE GRENFELL in:

De man meteen Millioen
Hij had een bankbiljet van 1 millioen
Pond, doch kon het niet uitgeven. De
„rijkste" comedie aller tijden.

Toegang alle leeftijden.

Vanaf Maandag 20 t.m. Donderdag 23 Juni 8 uur

LAURENCE HARVEY - SUZAN SHAN-
TALL - FLORA ROBSON - NORMAN
WOOLAND:

ROMEO EN JULIA
In Technicolor. Hun onsterfelijke liefde

inspireerde tot een film van overwel-
digende schoonheid, geladen met actie.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 19 Juni om 2.30 uur

SPECIALE MATINEE

Wij presenteren U de Koningen van de lach

STAN LAUREL en OLIVER HARDY in:

GROF GESCHUT
Toegang alle leeftijden.



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.
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HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

In klein gezin gevraagd

"WERKSTER
voor 1 dag per week. Aan-
melden 's avonds na 6 uur
fam. de Vries (p.a. Pel),

Vuurboetstraat 8 rood.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haitestr. 7

Te Huur:
KIOSK Stationsplein

Te bevr.: Termes, Brede-
rodestraat 65.

TE KOOP: Vier-plaats

Inventum electrisch

FO'RNIHS
in zéér goede staat, geheel
compleet

met 2 stel pannen
(1 stel emaille - 1 stel allu-
minium). Te. zien Maandag
en Dinsdagmorgen Brede-
rodestraat 103.

Te Koop: SINGER inzink-
bare electr.

TRAPNAAIMACHINE
z. g. a. n. Zandviaan 35 A,
Telef. 3236.

ONSfHUIS
vraagt voor direct een

flinke

Vrouwelijke hulp
voor alle voorkomende
werkzaamheden.

Gevraagd:

een net MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel
en een > WERKSTER.

BOEKHANDEL LORENZ
Haltestraat 15.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

En plotseling is zij

van 21 weken... 21 jaar!

Hoe lang zijn de jaren, maar hoe kort is de tijd die

kinderen onder moeders vleugels doorbrengen. Plotseling

staan zij op eigen benen. Gelukkig de moeder, die als

klant profiteert van Albert Heijn's

UNIEKE -OBLIGATIE-ZEGELSYSTEEM

en dan enkele AH-spaarobligaties rijk is. Zonder enige

financiële opoffering kan zij haar kinderen extra laten

studeren of een mooi huwelijkscadeau meegeven. Een
moederhart rekent altijd vooruit. Daarom kopen zovele

huisvrouwen bij Albert Heijn. Niet alleen vanwege het

directe voordeel: de beste kwaliteit tegen de laagste

prijzen. Maar ook vanwege het extra profijt van de

rente op rente kwekende AH-spaarobligaties.

laagste
prijzen

Ontbijtworst
200 gram 49

Koffiemelk

99

97
per blik *- I

Huishoudthee en
100 gram 33

Extra aanbieding

UNOX GEHAKT
Groot blik

425 gram netto

Grove Rijst yic
Droogkokend 500 gram "*J

Abrikozen 97
100 gram £• t

Ananas-sap
Hawaiian per blik

Fijnste Drups ne
Verpakt 100 gram fcO

AH-Badzeep inn
3 zware stukken IUU

Huishoudzeep 47
dubbel stuk I /

Drievoudige waarde
voor Uw geld

Voor elke volle gulden die U bij

AH besteedt, kunt U vrijwillig

1 obligatie'spaarzegel d 10 cent

kopen. AU U voor f. 49.~ hebt

gespaard, kunt U Uw spaarboekje
inwisselen voor een AH-SPAAR-
OBLIGATIE, groot f. 50.-. Na
22 jaar ontvangt U de drievoudige
waarde voor Uw geld, want dan
is het op deze spaarobligatie uit te

keren bedrag totf. 150.- opgelopen.

Ook kunt U voor Uw spaarboekje
direct f. 50.- contant ontvangen of
een AH-klantenobligatie, groot

f. 50.- met vaste rente (4°la) plus

aandeel in de winst.

de beste
kwaliteit Albert Heijn

VOOR VADERDAG
vindt U bij het eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

DONANDA"rr
beslist een aardig em artistiek geschenk o.a.

-K Bureaulampen
•% Asbakjes van Ambacht Volendam, Haemstede.

Con Amore, enz.

•fc Handgesmede manchetknopen en dasspelden
•% Auto mascottes

•fc Papiermandjes

ic Vloeidrukkers
% Rotan-stoelen (13 modellen)

jkj Pindastellen in hout en aardewerk
enz., enz.

Donanda heeft, wat U graag geeft!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT

WONINGBOUWVERENIGING
Eendracht maakt Macht

' te Zandvoort
De leden worden uitgenodigd voor

de JAARVERGADERING te houden
VRIJDAG 24 JUNI 1955 in Ons Huis
Dorpsplein, des avonds 8 uur.
AGENDA:

1 Opening.
2 Notulen
3 Jaarverslag secretaris
4 Jaarverslag penningmeester
5 Bestuursverkiezing
6 Mededelingen bouw 140 woningen
7 Rondvraag

Toelichting: Punt 4. Jaarverslagen
worden ter inzage verstrekt Noor-
derstraat 5.

Punt 5. De bestuursleden D. van
Dijk; D. van Duijn en K. Paap zijn

aftredend, maar zijn allen herkies-
baar. Het bestuurslid S. Reitsma
stelt zijn functie beschikbaar we-
gens toekomstig vertrek uit de
gemeente Zandvoort.

De secretaris,

D. VAN DIJK.

auto ie huurLuxe
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2807-2033

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kapiein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

WILT U
VADER

eens werkelijk verrassen?

Geef hem dan op'VADERDAG een

PHILI SHAVE
thans f 39.75

TECHNISCH BUREAU

FEENSTRA
HALTESTRAAT 57 - TELEF. 2065

VERRAS VADER
Zondag met een
NUTTIG GESCHENK

Weekendshirts, diverse kleuren vanaf ƒ 12,95

Overhemden - geruite hemden - stropdassen

wollen sokken - anklets - Nylon sokken - sport-

truien - Hazewind windjacks - grote sortering

broekriemen - sandalen - basketbalschoenen

tennisschoenen - tenniskleding - tennisrackets

zwembroeken - shorts - 2-kleurige trainings

pakken Noors model - weekendtassen - koffers

portemonnaies - portefeuilles - rijbewijs-etuis

zakmessen

Sporihuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 Telef. 2131

FAMIUE-DRUKVA/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

mijn Papa

is dol op

fruit

en

chocola

!

daarom voor VADERDAG naar:

Kemp's Fruithandel
De speciaalzaak in Zandvoort.

Voor FRAAIE ' FRUITMANDEN
Uw aangewezen adres!

Enorme sortering Fruit, delicatessen
Conserven en primeurs.

Voor het borreluurtje uitgebreide sortering!

zoute versnaperingen; .zoals kaaskoekjes,
Nibb-it, enz., enz.

Te koop
een spoedig te aanvaarden

WOONHUIS te BENTVELD
bevatt. twee woonk., drie slaapk.,
keuken, hall, , bijkeuken, schuur,
voor-, zij- en achtertuin. Alleen in-
gezetenen van Zandvoort kunnen
vest.verg. aanvragen. Inl. makelaar
J. Boogaard Jr. Regentesseweg 7,

Tel. 2210.

19 Juni
VADERDAG

!

Gestreept flan. Hr pyama
ƒ7,95

Katoenen Hr. pyama ƒ8,45

Hr. Anklets, wol ƒ1.58

Overhemd ,/"4-,95

Ruime sortering ondergoed

DeKampioen
HALTESTRAAT 59

Vaderdag
Ruim 'n maand geleden was Moeder
aan de beurt, en nu a.s. Zondag is het
Vader, die in het zonnetje wordt
gezet. Heeft hij het niet verdiend ?

Ja toch ! Geef 'n leuk cadeautje,
wij weten het zeker, het wordt door
hem op prijs gesteld. En kinderen,
deren, wie verwent jullie altijd?

JE VADER !

Neem 'n kleinigheid uit je spaarpot,
bij ons kun je terecht om iets leuks
te geven. Veel plezier

!

6***ÊSk
NOOY
ZANDVOORT

GROTE KROCHT 20.

'n Keurcollectie Overhemden, Das-
sen, Sokken, Zakdoeken, Manchet-
knopen, enz., enz.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?

Allee VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

V
v
an wie heeft U die heerlijke

VERSE SNIJBOONTJES
EN SPERCIEBOONTJES
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Voor Familie-uitstapjes met 9 per-
sonen

Volkswagenbusjes
DOELSTRAAT 8 - HAARLEM

Telefoon 17828

U weet toch
reeds wat „La Mèr" betekent?

Voor de fijnproevers is het

een begrip geworden, want U
vindt er een exquise keuken.

Diners worden ook
thuisbezorgd!

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Verzorging van
DINERS en PARTIJEN

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Taxi?
2600
BELLEN'!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Vaderdag!
Geef Vader

een boek of 'n vulpen
VAN PETEGEM's BOEKHANDEL
Kerkstraat 28 Telefoon 2793.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Voor
een leuk en aardig geschenk op
VADERDAG, waarmee U. Vader
zeker een groot pleizier doet-, slaagt
U altijd bij

Drogisterij BLAAUBOER
HALTESTRAAT 46 TELEF. 2392

Scheermesjes - Lotion - Brillantine,
enz., enz.

Wees nu eens even met U zelj[héél

eerlijk . . .

Wat is er voor Vader nu méér
begeerlijk

Op Vaderdag, die wij Zondag
gedenken

Dan Vader die dag Drommels
rookwaar te schenken?

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - ' TELEF. 2151

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze

van f 49,_ tot f 132,_
SPORTCOLBERTS

in de moderne tinten van- ƒ29,— tot ƒ79,

—

PANTALONS
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot ƒ42,

—

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95,

—

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75

AUTO COATS in drie prachtige tinten ..ƒ39,

—

ZWARTE DAMES PANTALONS
in gabardine ƒ24,75

VLOTTE DAMES JACKS ƒ16,75
MANCHESTER PANTALONS

gegarandeerd poolvast~ ƒ22,50
KHAKI PANTALONS -. ƒ12,50
OVERHEMDEN in de moderne kleuren

ƒ6,95 - ƒ8,95 - ƒ10,90 - ƒ12,90' - ƒ13,90
HEREN SPIJKERBROEKEN ƒ10,50
JONGENS SPIJKERBROEKEN ƒ7,50 - ƒ10,—
MEISJES SPIJKERBROEKEN ƒ7,50

KLEDING- d lAACe
BEDRIJF ölJ\#Wfc»

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Ook Vader kuni U verrassen

met de bloemenpracht uit

Blbemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Geef Vader op Vaderdag a.s. Zondag zo'n

bloemen-attentie !

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen 1

Autorijlessen
in de nieuwste TAUNUS '55

Autorijschool IJ mond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.CÏ-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8, Tel. 2088

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5
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Eerlijk duurt hei langst

Een strandbezoekster, moeder van
een flink gezin, kwam huilend en
kermend op ons politiebureau en
vertelde, dat zij haar portemonnaie,
waarin zich nog een groot gedeelte
van haar huishoudgeld bevond, had
verloren. Ze was over het verlies
ontroostbaar. Alsof het zo moest
zijn, kwam juist op dat moment een
vijftal knaapjes het bureau- binnen
met de mededeling, dat zij een
portemonnaie hadden -gevonden,
waarin een flink bedrag aanwezig
was. Het huilen, veranderde in
lachen, toen deze huismoeder daarin
haar eigendom herkende.

„Hier jongen, dat is voor jou,

voor een ijsje", zei ze en ze wilde
de oudste jongen een dubbeltje
geven. , Maar dat werd de politie-

ambtenaar Ve gortig. „Nee me-
vrouw", zei hij, „alle vijf een ijsje

en niet een van een dubbeltje, maar
van een kwartje!" En aldus ge-

schiedde, zij het ook onder enig

protest van de huismoeder.

Een jong meisje vond een porte-
monnaie waarin zich een bedrag
van bijna f 8.— bevond* Uit een
briefje in deze portemonnaie bleek
de eigenares, een dame, uit de ge-
goede middenstand. Zij bracht het
gevonden voorwerp terug. „O, dank
je wel meisje, ik heb 'em al gemist'
ioas de beloning, die de eerlijke

windster kreeg en het meisje kon
gaan.

Het spreekwoord: „eerlijk duurt
het langst?', wordt hier wel -zéér op
de proef gesteld!

Geld uit de lucht

De tragi-komische geschiedenis

met de parachutisten, die Zondag

j.l. afsprongen boven ons circuit en

als dummy voor het bepalen van

de windrichting, geen pop uitgooi-

den, zoals gebruikelijk is, doch een

bundel, de persoonlijke eigendom-

men van de springers bevattende,

heeft héél wat stof doen opwaaien.

Het komische was ongetwijfeld, dat

de op ons circuit zonnenden meen-

den, dat dit een reclame-stunt was.

Dat hadden zij immers in de cou-

rant gelezen? Toen de spullen ' uit

de lucht vielen, ging men dus ijverig

aan 't verdelen. Het tragische was,

dat óók in ' deze kledingstukken

enkele portemonnaies en porte-

feuilles aanwezig gebleven- tuareru

Ook die werden verdeeld, al wil het

er bij mij niet in, dat men óók deze

bij enig nadenken als reclame-

materiaal kon beschouwen, vooral

niet, omdat belangrijke papieren

eveneens tot de inhoud behoorden.

Intussen kwam al weer héél wat

terecht, hoewel nog niet alles. Maar
er is gegronde hoop, dat het meeste

wel weer aan de rechtmatige eige-

naars zal kunnen worden terug-

gegeven. Dat men echter dergelijk

waardevolle dingen afwerpt boven

een druk bevolkt terrein is zeker

zoiets als „de kat bij het spek zet-

ten".

'j
'

i i

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„M'n broine bast is goed-

'ekeurd deur Publ. Werken!"

Fangio onbetwist
overwinnaar in „Grand Prix

,!

Zo hebben we dan Zondag op ons
circuit weer drie uur vertoefd in de
Hogeschool der auto-rijkunst. Drie
uur lang de verrichtingen van deze
hogeschool-rijders mogen • gadeslaan
en kunnen genieten van -beheerste
en volleerde rijtechniek, die ver-
bazing en bewondering wekte. Feil-
loos, ronde na ronde, bijna met de
regelmaat „van een uurwerk, draai-
den deze toprijders hun ronden,
doch wie sensatie, strijd of felle

gevechten om de te veroveren plaats
had verwacht, is wel zéér teleur-
gesteld.

"Want uit deze gezichtshoek be-
zien, was deze „Grand Prix", die
bijna 50.000 bezoekers trok, een
recordaantal op ons circuit, in de
grond van de zaak een saaie ver-
toning, waarvan het aantrekkelijke,
na de eerste tien ronden, reeds
totaal zoek was. Honderd ronden
lang, over een afstand van bijna
420 kilometer is op het ronde-bord
geen andere aanduiding geweest
dan de cijfers 8, 10, 18. Acht, de
fameuze Argentijn Fangio, tien de
al even verbluffend werk leve-
rende -Engelsman Stirling Moss en
achttien de koppige Italiaan Musso,
die de vermaledijde Mercedes van
zijn beide koprijders maar niet vóór
kon komen, omdat zijn felrode
Maserati net even te laag in snel-
heid bleef, doch desondanks drie
uur lang verwoede pogingen bleef
aanwenden, onv de beide/ „Zilveren^
"pijlen" bij 'te houden, waarin "ïïïj;

"

zelfs ondanks een slip onder aan de
Hunserug, in zoverre slaagde, dat hij

als derde in dezelfde ronde als zijn
voorgangers eindigde. Hij was de-
gene, die ons deze middag het meest
heeft kunnen boeien.

Die onvergetelijke start van de
17 racewagens was zeker het meest
emotionele ogenblik van deze mid-
dag. Het wegschietend motor-
gedaver in deze felgekleurde race-
wagens was een belevenis op zich-
zelf doch met deze start was tevens
het pleit reeds beslist, want de
beide Mercedes-rijders nestelden
zich met een veilige voorsprong aan
de kop, leverden onderling geen
strijd, omdat Stirling Moss pit-order
had gekregen vlak achter Fangio te

blijven en hoewel hij meermalen
kans kreeg, de Argentijn te passe-
ren, deed hij dit niet en kwam met
een verschil van ruim tien meter
achter hem na drie uur rijden over
de finishlijn. Musso arriveerden 56
seconden later!

De overige rijders kwamen in het
stuk vrijwel niet voor.' Geen! enkele
Maserati, geen Ferrari, geen Gor-
dini vormde ook slechts maar een
ogenblik een bedreiging voor de
drie koprijders, zodat zelfs het'
ronderecord van ruim 150 km./u.,
door Stirling Moss tijdens de eerste
training gevestigd, niet verbeterd
wefd, hetgeen men algemeen wel
had verwacht. De snelste ronde
werd thans gedraaid door Mières
in Maserati in 1 min. 40,9 seconde,
d.i. 149,601 km./u.

In de derde ronde viel Peter Wal-
ker uit. Hij verloor in het bos een
wiel. Horace Gould maakte met zijn

Maserati in' het bos een buiteling
en moest de strijd staken, de derde
Mercedes, bestuurd door TCarl Kling
slipte op de Hunzerug met het ge-
volg, dat ook deze wagen onbruik-
baar werd, in de 45ste ronde kreeg
Manzon in zijn „Gordini moeilijk-
heden met de achterbrug en in de
65ste ronde Trintignant eveneens
met zijn versnellingsbak,, zodat
slechts 12 renners de race uit-

reden, waarvan John Claes (België)

'

met zijn kanarie-gele Ferrari met
12 ronden achterstand op de kop-
rijders. Een prestatie overigens, om
met deze steeds groter wordende
achterstand, tóch vol te houden.
Zo werd deze tamme en makke

„Grand Prix" een onbetwistbare
zege voor de Mercedesfabrieken,
met een renwagen, zoals er nog
nimmer een op de circuits ver-
scheen en die wij in Zandvoort nog
lang niet op topsnelheid hebben
zien rijden.- Verklaarde Stirling

Moss na afloop niet onomwonden
„het op z'n gemak aan te hebben
kunnen doen?"

Prins Bernhard woonde vrijwel
onopvallend het laatste deel van de
race bij en onderhield zich ge-
ruime tijd vóór de pits met de "cou-
reur Trintignant.

Als een neger zo zwart kwamen
de coureurs na afloop van de wed-
strijd uit hun wagens, zonder ook
maar een enkele maal te hebben

moeten stoppen voor het wisselen
van banden of voor bijtanken, iets,

wat in vroeger jaren zulk een
Grand Prix, toen de wagens nog
niet zo geperfectionneerd waren,
altijd méér aantrekkelijk maakte.

Het Duitse volkslied weerklonk
en de Duitse vlag ging omhoog om-
dat een Duitse wagen gewonnen
had, daarna hees men de Argen-
tijnse vlag voor de overwinnaar
Fangio, hetgeen door het publiek
bijzonder werd gewaardeerd.

In verband met het ongeval te

Le Mans had de prijsuitreiking
direct na afloop op de baan plaats,

zonder enig ceremonieel: K.

Billy Graham
In de bus, welke de Zandvoortse

belangstellenden Donderdag 30 Juni
naar het stadion in Rotterdam zal

brengen voor het bijwonen van de
meeting, waar Billy Graham zal

spreken en die omstreeks half vijf

uit- Zandvoort vertrekt, zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar ge-
komen, doordat enkele personen,
die aanvankelijk van plan waren,
mede te gaan, plotseling verhinderd
waren. Alle inlichtingen worden
gaarne verstrekt door de heer J.

Boogaard Jr., Regentesseweg 7,

telefoon 2210.

Langs de Vloedlijn

God, de Grote Gever, kan het
ganse heelal voor ons 'open-
leggen in de nauwe ruimte
van een enkel laantje.

Rabindranath Tagore.

Helicopter-landingsterrein

wordt gereed gemaakt
De dienst van publieke werken is

aangevangen met het leggen van
het tegelplateau dat bestemd zal
zijn als landingsplaats voor de
helicopter-dienst, welke op 1 Juli
a.s. wordt geopend. Ook de afras-
tering eromheen is men begonnen
te plaatsen. Het terrein is gelegen
aan de Westzijde van het Caravan-
camp op het duinterrein, dat dit

camp afsluit.

Agenda Raadsvergadering

Dinsdag 28 Juni n.m.- 8 uur.

1. Ingekomen stukken.

2. Wijziging legesverordening.

3. Benoeming van een) lid van de
commissie van bijstand enz. in

de plaats van Mr. H. M. Por-
renga.

4. Vaststellen verordening betref-
fende de organisatie enz. van de
brandweer.

5. Verbetering gebouw openbare
begraafplaats.

6. 'Verbetering centrale verwar-
mingsinstallaties in het gebouw
Raadhuisplein 4.

7. Onderwijs aan spraakgebrek-
kigen.

8. Subsidie t.b.v. de Academie voor
voortgezet economisch onderwijs
te Haarlem.

9. Subsidie Oranjevereniging.

10. Oliestookinstallatie badhuis.

11. Aanvraag van het bestuur van
de Wilhelminaschool om mede-
werking ing. art. 72 lager on-
derwijswet voor het aanbrengen
van een terreinafscheiding enz.

12. Rondvraag.

Geslaagd voor arts

Aan de Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam slaagde vorige

week voor het arts-examen Mej.
Maria M. Wijnne, wonende Halte-
straat 8. Dit is de eerste maal dat
een inwoonster van Zandvoort arts

werd. Mej. Wijnne, in Zandvoort
alom bekend,, genoot het practisch
gedeelte van haar opleiding in het
Diaconessenhuis te Haarlem, waar
zij als assistente werkzaam was bij

de doktoren Wamsteker en Ottën.

Over haar verdere plannen heeft de
geslaagde nog geen beslissing ge-

*nomen. Wij wensen haar van harte
geluk met dit grote succes waar-
mede een levensdoel werd bereikt.

OpenlüchtfilJTT'

Vrijdagavond had op het circuit

een openluchtfilmvoorstelling plaats

waarbij als première voor Neder-
land werd vertoond de film uit het
auto-renleven „De overmoedigen"
(The Racers). Enkele honderden
toeschouwers trotseerden de gure
koude, die denken deed aan een
late October-avond en volgden in
gespannen aandacht deze ongetwij-
feld boeiende rolprent, uitmuntend
door bijzonder fraaie kleuren. De
film, in hoofdzaak opgenomen op
de circuits van Monte Carlo, Neu-
renberg en Rheims, biedt prachtige
beelden op deze renbanen. Adem-
benemende gevechten om de eerste
plaats, waarbij de beroemde cou-
reur Graaf von Graffenried ver-
bijsterend realistische opnamen wist
vast te leggen. Op het enorm grote
doek van 160' m2 en met toepassing
van het stereophonisch 'geluid kre-
gen de beelden een somtijds angst-
wekkende werkelijkheid. De film
werd gemaakt door de regisseur
Henry Hathaway voor „The Twen-
tieth Century Fox Corporation"
als CinemaScopefilm, naar de ro-
man van de coureur Hans Ruesch.
Kirk Douglas, Bella Darvi, Lee J.

Zandvoorts Raad bijeen

Donderdagavond om 8 uur kwam
de gemeenteraad van onze gemeente
in openbare vergadering bijeen.

Ingekomen stukken bleken niet
aanwezig, waarna de voorzitter,
burgemeester Mr. H. M. v. Fenema
mededeelde, dat de heer Weber door
verblijf in het buitenland verhin-
derd was, de vergadering bij te

wonen. Daar één der wethouders op
6 Sept. a.s. met vacantie buiten de
gemeente vertoeft, verzocht de
voorzitter voorts er nota van te wil-
len nemen, dat op verzoek van de-
ze wethouder de raadsvergadering,
welke oorspronkelijk was vastge-
steld op 6 Sept., werd verschoven
naar.' Donderdag 1 Sept.
Tenslotte memoreerde de voor-

zitter, tot zijn groot leedwezen de
raad in kennis te moeten stellen
van de verontrustende berichten,
die hem hadden bereikt' over de ge-
zondheidstoestand van oud-wet-
houder A.'J. van der Moolen. Sinds
Woensdag is diens toestand zó
critiek geworden, dat de familie
het bericht ontving rekening te
moeten houden met een ernstige
ontwikkeling. In sympathieke be-
woordingen herinnerde spreker
vervolgens met- een kort woord aan
het vele belangrijke werk, datoud-
wethouder van der Moolen in dienst
der gemeente had verricht en die
men óók om zijn prettig karakter
nog zo gaarne in- actieve dienst had
gezien, om tenslotte de hoop uit te

spreken op een gunstige wending in

diens ernstige ziekte.

Daarna had de beëdiging plaats
van het nieuwe raadslid, de heer C.

Paap, die in de fractie van de P. v.

d. A. Mr. H. M. Porrenga komt
opvolgen.

Na door de gemeentesecretaris te
zijn binnengeleid, sprak de burge-
meester het nieuwe raadslid vóór
zijn beëdiging nog een ogenblik toe.

Spr. toonde zich bijzonder ver-
heugd, dat de raad van Zandvoort
thans weer voltallig was en wees
de heer Paap op het feit, dat deze
zijn intrede in de Zandvoortse
raad maakt op een zéér belang-
rijk ogenblik in de ontwikkeling
van de badplaats, die zich door haar
snelle uitbreiding en vele mogelijk-
heden voor ontwikkeling voor
uitermate belangrijke beslissingen
in de nabije toekomst zal gesteld
zien. Spreker wenste het nieuwe
raadslid bij zijn te nemen beslis-
singen een ruime en vooruitziende
blik toe, die bij het nemen van in-

grijpende besluiten in de eerste
plaats nodig zal zijn. Tenslotte
hoopte Mr. van Fenema, dat het
nieuwe raadslid een aangename tijd

in Zandvoorts raad zou mogen
doorbrengen.'

Hierna legde de heer Paap voor
de burgemeester de eed af, waarna
hij aan de raadsleden werd voorge-
steld.

De openbare vergadering werd
vervolgens door de voorzitter voor
gesloten verklaard, waarna de raad
in besloten zitting bijeen bleef, in
welke bijeenkomst Zandvoorts ge-
meentesecretaris, de heer W. M. B.
Bosman zijn aangekondigde cau-
serie hield over de positie der ge-
meente Zandvoort in verband met
de financiële perspectieven.

Cobb en Gilbert Roland vervullen
er de hoofdrollen in.

Wat dit verhaal zelf betreft, heeft
het ons weinig kunnen boeien. De
coureur Borgesa, die niets en nie-
mand ontziende, zich naar het
wereldkampioenschap werkt, grote
successen boekt, doch tenslotte
dank zij zijn liefde voor een ballet-

danseres, tóch nog voor een happy
end zorgt, door zich waardig en
sportief te tonen bij een aan zijn

vriend en collega overkomen on-
geval, is nu niet bepaald een his-

torie, die het sportieve element in
de auto-racerij naar voren brengt.

Wat deze film spannend en
boeiend maakt is véél meer de ge-
durfdheid der opnamen van een zo
verbijsterende realiteit, als wij
zelden of nooit op het witte doek
aanschouwden, en dan neemt men
de franje der geschiedenis maar al

te graag op de koop toe.

Van 24 Juni af draait de film in

het Flora theater in de Amstel-
straat te Amsterdam. Ongetwijfeld
zal de belangstelling ervoor zéér
groot zijn, óók al, omdat aan de
sensatie een ruime plaats werd ge-
gund. Fel brandende racewagens en
dodelijke ongelukken worden de
toeschouwer niet gespaard. Het is

zeker daarom, dat de Nederlandse
filmkeuring- besloot, aan personen
beneden de 18 jaar voor deze film
geen toegang te verlenen.

Het circuit- als openluchttheater,
met het filmscherm gemonteerd op
de" pits, voldeed tenslotte ook als

zodanig wel héél bijzonder.

Verjaardag Prins Bernhard
Ter gelegenheid van de verjaar-

dag van Z.K.H. Prins Bernhard op
Woensdag a.s., werden door de
Oranjevereniging „Zandvoort" fees-
telijkheden voorbereid.

In de morgenuren worden, met
medewerking van hoofden en per-
soneel van alle lagere- en kleuter-
scholen, „op, deze scholen--wedstrij-,.
den voor de kinderen gehouden/
met prijzen voor de winnaars en
een tractatie voor alle kinderen.

In de avond is er van 8 tot 11 uur
muziek op het Raadhuisplein (dat
langzamerhand de naam „Oranje-
plein" ten volle verdient.) Van 8
uur tot 9 uur concerteert de Zand-
voortse Accordeonvereniging, ter-
wijl vanaf 9 uur de muziektent
wordt bezet door de heer Wildschut
met zijn (geüniformeerde) mannen
van de Zandvoortse Muziekkapel.

Rolschaatsenclub opgericht

De oprichting van de rolschaatsen-
club ^Zandvoort"-', waartoe reeds
enige tijd pogingen werden aange-
wend, is thans een feit geworden.
Het secretariaat van de nieuwe
vereniging is gevestigd Kostverlo-
renstraat no. 101. De vereniging
stelt zich ten doel het kunstrijden,
rol-hockey en hardrijden te gaan
bevorderen,, zowel voor volwasse-
nen als voor kinderen. Schoolgaande
kinderen zullen door zo laag moge-
lijk gehouden kosten eveneens in

de gelegenheid zijn aan deze sport
deel te nemen.
Er zal worden geoefend onder

leiding van een internationaal be-
kende trainer op dit sportgebied,
terwijl het in de bedoeling ligt,

verschillende malen per jaar
demonstraties te houden met rijders
en rijdsters uit het buitenland, af-
gewisseld met demonstraties van
eigen leden. Bij voldoende belang-
stelling zal tevens getracht worden
een hockey-team te vormen, zowel
voor volwassenen als voor jeug-
digen.

Over een baan werden reeds on-
derhandelingen geopend, terwijl
men tevens naar een oplossing zoekt
om meisjes en jongens zonder rol-
schaatsen, die zich als lid opgeven
op een gemakkelijke wijze van
deze onmisbare attributen te voor-
zien.

Nieuwe instrumenten
Naar wij vernemen is het geld,

om de Zandvoortse Muziekkapel
geheel van nieuwe instrumenten te

voorzien, thans bijeen. In een ver-
gadering, welke de kapel a.s. Zater-
dagavond zal beleggen, zal een en
ander nader met de leden worden
geregeld en tot bestelling van
nieuwe instrumenten voor alle le-

den, waarmede een bedrag van
pl.m. ƒ7.000 gemoeid is, worden
overgegaan. De oude instrumenten
zullen dan dienst gaan doen bij de
opkweking van nieuwe leden en
bij de jeugdkapel, waarvan de op-
richting thans in voorbereiding is.

Geslaagd
De heer J. Gebe te Zandvoort,

wonende Thorbeckestr. 15, slaagde
deze week te Rotterdam voor het
vak-examen detailhandelaar in gra-
mofoonplaten. Van de twaalf can-
didaten werden er zes afgewezen.
Wij feliciteren de heer Gebe gaarne
met dit succes.

ANJERDAG
Zaterdag 25 Juni

In de dikwijls verontrustende
ontwikkeling van de techniek
schuilt het grote geuaar, dot
wij de diepere geestelijke
waarden van ons leven gaan
achterstellen bij directe mate-
riële voordelen.
Tot die diepere „culturele"
waarden behoren religie, ge-
meenschapsgevoel, kunst, be-
grip en eerbied voor de
schepping, enz.

Het streven van het Prins
Bernhard Fonds ons culturele
leven te beschermen en
waardevoller inhoud te geven
verdient daarom ons aller
krachtige steun.
Dat het deze instelling op dit
punt ernst is bewijst zij o.m.
door geregeld belangrijke
subsidies toe te kennen aan
dorpshuizen, muziekvereni-
gingen en andere organisaties,
welke de culturele verheffing
van ons volk beogen.
Morgen, Zaterdag 25 Juni, zal

het Prins Bernhardfonds op-
nieuw een beroep op U doen,
door het organiseren van een
collecte. Gaarne voldoe ik
aan het verzoek om U aan te
moedigen deze geldelijke actie
met milde hand te gedenken,
om de voortzetting van de
arbeid van dit fonds ook in de
toekomst te helpen verzeke-
ren.

Met bijzondere erkentelijk-
heid mag ditmaal worden ge-
waagd van het feit, dat
H.K.H. Prinses Beatrix zich
bereid heeft verklaard voor
deze collecte een rebus samen
te stellen, welke afgedrukt is

aan de achterzijde van de
foto's van het Koninklijk Ge-
zin, die bij deze gelegenheid
eueneens ten verkoop zullen
worden aangeboden. Dat ook
deze foto's daarom gretige

aftrek mogen vinden.

Dank zij Uw hulp worde de
Anjerdag 1955 in Zandvoort
een klinkend succes!

De burgemeester
van Zandvoort,

VAN FENEMA.

Reddingboot voer uit

De oefentocht, die de reddingboot,
de „CA. Dudok de Wit" Zaterdag-
middag maakte, trok enorme be-
langstelling van de zéér velen, die
op deze zonnige middag het Zand-
voortse strand bevolkten. Vooral
het lanceren en wederom op de
wagen plaatsen van de boot bleek
voor veler een welkome afleiding.
Uiteraard was de tocht bij een

rustige zee en mooi weer niet meer
dan* een pleiziervaart, waarbij zich
geen enkele moeilijkheid voordeed.
Om. half„drie. vertrok, men onder

leiding .van schipper Floor Koper
uit het botenhuis aan de Thorbecke-
straat en was daarin omstreeks half
vijf weer terug. '

25 jaar bij de politie

Vorige week was het 25 jaar ge-
leden, dat de heer C.F. van Lande-
ghem, hoofdagent van politie te
Zandvoort in politie-dienst trad,
eerst bij de Kon. Marechaussee,
daarna te Zandvoort.
Vrijdag j.l. heeft een deputatie

van het Zandvoortse korps een be-
zoek aan de jubilaris gebracht in

zijn woning aan de Haarlemmer-
straat no. 33. Hier werd deze in

hartelijke bewoordingen toegespro-
ken door korpschef H. P. Huijsman,
die o.m. memoreerde, dat het 25
jaar in politiedienst zijn op zichzelf
niet zulk een bijzonder jubileum is,

doch wel wanneer dit zo is op de
wijze, waarop de heer Van Lande-
ghem deze jaren in politiedienst
doorbracht. Plichtsbetrachting, ac-
curatesse, tact en mensenkennis van
deze jubilaris werden door de spr.

aan elke politieman ten voorbeeld
gesteld, waarna de korpschef de
heer Landeghem namens het per-
soneel een schemerlamp en diens
echtgenote bloemen aanbood.
Wij voegen gaarne onze geluk-

wensen bij die van de heer Huys-
man en wensen onze sympathieke
jubilaris nog vele jaren in Zand-
voort.

Geslaagd
Mej. A.E. van der Mije, alhier,

slaagde voor het examen schoon-
heids-specialiste.

ie btVtnit Zwitser»

>choonheidsprtp»titD.

Vitamol finish
de nieuwe verbinding van
„Fpnd de teint" met poeder,
is een ideale make up. Het
houdt zéér goed, maakt de
huid zacht als zijde, verleent
U een tot heden nog niet ge-
kende zuivere frisheid en is

daarbij zéér eenvoudig aan te
wenden. Alleen met de dons
op te brengen, zonder water
of spons. Verkrijgbaar in 5

moderne tinten bij

:

Parfumerie Hildering
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Alleenverkoop voor Zandvoort
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Zomer en winter geopend Opgericht 'anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Stern^'c^n^nT

In de

Speelautomaten hal
KERKSTRAAT 19

vindt U *

de nieuwste

Amusements-
speelautomaten

w.o. het bekende en vermakelijke

Beer schieten

KERKO Maison FABL0
Overhemden [n Overhemden

De
voor

DAMES
en

HEREN
Nouveauté

voor

DAMES
en

HEREN
Kerkplein 3

EEN WEELDE AAN SORTIMENT!

Kemp's Fruit- en Delicatessenhandel

brengt reeds 75 jr

de fijnste pri-

meurs in Zand-
voort.

Onze collectie

verse vruchten is

een lust voor het

w- hj _ t-^e;b_- , oog en een stre-

Kerkstr.35Tel.24MranQV00rt ung voor de tong'.

o.a. Aalbessen, pruimen, perziken,
kersen - aardbeien - peren - me-

loenen - druiven enz. enz.

Onze sortering conserven is even-
min te evenaren! Wij kunnen U
speciaal aanbevelen onze flessen
knakworstjes, inh. 10 st. 400 gr./2,50

Onze SPECIALE WEEKEND-AANBIEDING:

Duyvis sla-olie van f1,06

nu voor 88 et. p.
l

u fles

Verder hebben wij voorradig wereld
bekende merken, o.a. Philippe &
Canaud, Ksith, Boisseau. Hele en
halve blikken Ravioli.

Wij hebben teveel om op te noemen, doch

onze vakkundig ingerichte etalage's geven U
een — zij het nog niet volledig — inzicht van

de enorme rijkdom aan artikelen.

KOOPT UW
chocolade - bonbons

in een SPECIAAL-ZAAK

!

Grootste sortering o.a. Lindt, Droste
Ringers, Cöte D'ore enz.

ALLE VERKADE ARTIKELEN.

MATZES het gehele jaar.

Voor Uw gezellige avondjes:
Nibb-It, Kaaskoekjes,
Gemengde zoute koekjes, enz.

Chocolaterie M. C. VAN NOL
TELEF. 2364 KERKSTRAAT 34

DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze

van f 49,_ tot f 132,_
SPORTCOLBERTS

in de moderne tinten van ƒ29,— tot ƒ79,

—

PANTALONS
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot ƒ42,

—

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95,

—

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75

AUTO COATS in drie prachtige tinten . .ƒ39—
ZWARTE DAMES PANTALONS

in gabardine .... ƒ24,75

VLOTTE DAMES JACKS ƒ16,75

MANCHESTER PANTALONS
gegarandeerd poolvast ƒ22,50

KHAKI PANTALONS ƒ12,50

OVERHEMDEN in de moderne kleuren
ƒ6,95 - ƒ8,95 - ƒ10,90 - ƒ12,90' - ƒ13,90

HEREN SPIJKERBROEKEN ƒ10,50

JONGENS SPIJKERBROEKEN ƒ7,50 - ƒ10,—

MEISJES SPIJKERBROEKEN ƒ7,50

KLEDING- CII^^CC
BEDRIJF 2*Ui#Crfc»

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Wij bezorgen
onze Bami of Nassi Goreng

ook bij U thuis!

Het beste adres is toch steeds:

Restaurant E. KEUR
KERKSTRAAT 27 - TELEFOON 2537

Ook verzorging van Uw feestan en partijen.

GEVRAAGD voor direct:

Buffetbediende
(m. of vr.) „RINKEL", Raadhuisplein._

Confiserie

£&>***
KERKSTRAAT

Exquise sortering chocolade

drups, bonbons en suiker-

werken. Eigen fabrikaten.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Van wie heeft U die heerlijke

VERSE SNIJBOONTJES
EN SPERCIEBOONTJES
Natuurlijk van de

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

IJsbar

Petrovitch
KERKSTRAAT

Voor hét ijsje van Zandvoort!

Voor het

fijnste banket

Banketbakkerij

BOSMAN
KERKSTRAAT

Lijst van deelnemers



is nóóit te duur!
Uw voeten zijn te belangrijk,
houdt ze perfect in orde met schoenen van

BROSSOIS GROTE KROCHT - TELEF. 2106

Erkende Boek- en Kantoorboekhandel

LEESBIBLIOTHEEK

V. J. VAN PETEGEM
KERKSTRAAT 28 - TELEFOON 2793

Voor Familie-uitstapjes met 9 personen

Volkswagenbusjes
DOELSTRAAT 8 ' - HAARLEM - TEL. 17828

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"I. AUKEMA
HAUTE COIFFURE

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

Wij geven U gaarne deskundig advies voor Uw haarverzorging.

De alleenverkoop voor Zandvoort van de bekende Amerikaanse
schoonheidshuizen HARRIET HUBBARD AYER en DOROTHY
GRAY hébben wij ter hand genomen.

Café-Restaurant

DE FAVAUGEPLEIN - STRANDWEG
ZANDVOORT - TELEF. K 2507-2163

Dagelijks:

Orchestre Theo van der Zee

Een flinke jongen
en enige meisjes

kunnen nog geplaatst worden, aank. stiksters en leerl. stik-

sters, geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O.

„ELWI" Schoolstraat 2

A. v".d. MIJE & Zn.

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Ook uw adres
Eerste Zandv. AardappelhandelAQAl Prinseeseweg 15

> DUL Telef. 2066

Een boeiend
apparaat!

PHILIPS TELEVISIE.
U haalt de hele wereld in Uw huis.

PHILIPS TELEVISIE v.a. ƒ495,—
PHILIPS TELEVISIE. Groot beeld
ƒ1095,— en hoger. Wij plaatseni Uw
antenne vakkundig. Service 100°/o.

Profiteer van de verlaagde prijzen!

PHILIPS RADIO thans v.a. ƒ87,—

PHILIPS RADIO van ƒ398,— thans
ƒ358,—. Koopt uit deze serie dan
heeft U werkelijk voordeel!

PHILIPS BANDRECORDER,
modern van uitvoering, speeltijd 3 u.

PHILIPS Platenspeler en wisselaar
vanaf ƒ89,—. - Maak Uw eigen
muziek-programma op onze GRA-
MOFOONPLATEN, modern, popu-
lair, klassiek!

KOELKASTEN, Kelvinator, Pope,
Electrolux, etc. in alle maten lever-
baar., - STOFZUIGERS, div. mer-
ken op slee. Vanaf ƒ2,— per week.

Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met U.

Wij adviseren U steeds het beste!

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Voor de vacantie
om niet te vergeten.

MOLTON DEKENS effen grijs

met rand, voor strand en kamp
125 x 180 cm. ƒ3,85

FLANELLEN LAKENS
Partij aanbieding, donkere ruiten
voor kampeerders. 150 x 200 ƒ7,95

WEPA" ZOMERDEKENS
met medaillon. Partij aanbieding.
Groen/wit 168 x 200 ƒ10,95

„HELSINKI" GEMENGD WOLLEN
KAMPEERDEKEN, met zeer hoog
wolgehalte. Groen met gekleurde
randen. 150 x 200 cm.
Extra voordelig ƒ15,95

JUTE STROZAKKEN, in model ge-
stikt. Gereed om. zelf te vullen.
1 persoons ƒ3,95. 2 persoons ƒ5,95

BADHANDDOEKEN wit en in zeer
vele kleuren. Buitengewoon mooie
sortering, ƒ4,10 ƒ3,50 ƒ3,15 ƒ2,35

ƒ1,95 ƒ1,49

GEKLEURDE BADHANDDOEKEN
Helder frisse kleuren 48 x 100 cm.

ƒ1,98

Wassenaar
KERKPLEIN 8 - TELEFOON 3430

BALASTORE-ZONGORDIJNEN
alle breedten direct uit eigen

voorraad leverbaar.

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Buitenschilderwerk

Huiseigenaren en andere belang-
hebbenden worden er op gewezen
dat, alvorens overgegaan wordt tot

het vernieuwen van het buiten-
schilderwerk aan woningen en
andere gebouwen, opgave gedaan
moet worden van de toe te passen
kleuren. In de bouwverordening
zijn de volgende voorschriften op-
genomen:

Artikel 103a.

•1. Het is verboden de van de open-
bare weg af zichtbare muren te

verven, te sausen, te bepleisteren
of op enige andere wijze van een
bedekkende laag te voorzien.

2. Burgemeester en wethouders zijn

bevoegd van het verbod van het
eerste lid, vrijstelling te ver-
lenen.

Artikel 103b.

1. Het is verboden:

a. met het uitvoeren van buiten-
verfwerk een aanvang te ma-
ken of te doen maken, voordat
van het voornemen daartoe,
onder opgave van de kleur(en)
schriftelijk mededeling is ge-
daan aan het Bouwtoezicht en
binnen een week, nadat deze
mededeling door het Bouw-
toezicht is ontvangen;

b. enige andere kleur toe te pas-
sen dan in de mededeling is

opgegeven en enige kleur toe

te passen, ten aanzien waar-
van de burgemeester en wet-
houders, binnen de in het vo-
rige lid genoemde termijn
schriftelijk hebben te kennen
gegeven, dat het- uiterlijk van
het gebouw daardoor aanstoot
zal geven uit een oogpunt van
welstand.

2. Burgemeester en wethouders zijn

bevoegd de 'eigenaar of gebruiker
van een onroerend goed aan te
schrijven, het aanwezige buiten-
verfwerk, indien dit uit een oog-
punt van welstand aanstoot geeft,

op een door hen aan te geven
wijze te veranderen.

3. Hij, tot wien die aanschrijving is

gericht, is verplicht daaraan ge-
volg te geven binnen de daarin
door burgemeester en wethouders
gestelde termijn.

De mededeling bedoeld in art.

103b lid 1 dient te bevatten: Ie. het
adres van het perceel; 2e. naam en
adres van de opdrachtgever; 3e.

naam en adres van de schilder en
4e. bij voorkeur monsters van de
toe te passen kleuren.

Het is gewenst de mededeling
vroegtijdig bij het bouwtoezicht,
Raadhuisplein 4, alhier in te leve-
ren.

De directeur van de Dienst
der Publieke Werken,

M. DEUTEKOM.

Goed zien
BRIL .met een

Brillenspecialist

LOOMAN
Haltestraat 5 - Telef. 2174

U weet toch
reeds wat „La Mèr" betekent?

Voor de fijnproevers is het
een begrip geworden, want U
vindt er een exquise keuken.

Diners worden ook
thuisbezorgd!

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Verzorging van
DINERS en PARTIJEN.

Rubber

in practische houders.
Onverslij tbaar.

Closetborstels

sche houders.
Onverslij tbaar.

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Zeer geachte Redacteur,

Ge zult het wel van me aan-
nemen, dat het geen bijzondere
hobby voor ingezonden stukken is

en evenmin een zucht tot vitterij,

wanneer ik nu toch behoefte gevoel
aan een enkele reactie op Uw
artikel: De les van Le Mans, in het
nummer van 17 Juni j.1.

Niet dat er ook in dat artikel niet

veel te 'waarderen zou zijn. Ook
daarin treft een veelszins ruime kijk

en het vermogen zich in te leven
in allerlei situaties.

Ook kan ik wel met U meegaan,
als U aan de mannen van de auto-
races de lof der heldhaftigheid toe-
zwaait. Ik moet het U eerlijk be-
kennen dat ik in mijn hart ook
altijd grote bewondering koester
voor mensen die hun leven zo op
het spel durven zetten. Hoe zou ik
dat niet, die zelfs op mijn fietsje al

vaak in zekere angst verkeer.
En ik denk er evenmin over met

minachting neer te zien op de
massa die bij zulke races de tri-

bune's vult.

Want in ieder mensenhart leeft

ongetwijfeld wel iets van die hang
naar het sensationele. Ik kan het
me daarom best begrijpen, dat
Balinezen verzot zijn op hun hanen-
gevechten en de Spanjaard bereid

is zijn laatste cent uit te geven
voor een stierengevecht, en de Ro-
meinen, eertijds, niets liever zagen
dan dat de gladiatoren elkaar toe-

takelden.
Als ik niet door allerlei motieven

weerhouden werd, nam ik zeker ook
een eersterangsbiljet en wilde ik er
met mijn neus opzitten als er „iets"

gebeurde.
Alleen, het is me altijd geleerd,

dat ook heldhaftigheid en dergelijke

wel heel menselijke' gevoelens niet

het enige en laatste woord mogen
spreken.
En dat is het nu juist, wat ik als

een wezenlijk gemis in Uw artikel

zie, dat er zelfs niet met één woord
in gewezen wordt, dat er toch ook
nog zo iets bestaat als een wet.
En dat er ook nog een zesde gebod
is: Gij| zult niet doodslaan. Dat een
kerkelijk leerboek, dat U ook niet

'onbekend is, o.a. dit inhoudt: „Dat
ik ook mijzelven niet kwetse of

moedwillig in enig gevaar begeve".
Laat staan dat ik het recht zou
'hebben het leven van anderen te

schaden.
En wanneer ik dan Uw artikel

lees en ook daaruit opmaak dat dit

levensgevaar maar niet een moge-
lijkheid maar eenvoudig een wer-
kelijkheid is, dan is het voor mij

geen vraag meer of de gestelde

grenzen worden bij dergelijke races

ver overschreden.
En daarom (dat moet me toch

'even van het hart) vond ik het ge-
bruik van Gods naam aan het eind
van Uw artikel in het geheel daar-
van gezien, ongepast. Want ik kan
me levendig indenken dat men de
wet ten aanzien van een bepaald
stuk leven opzij zet, maar dan be-
trekke men daarbij ook niet de God
der wet.
Maar als men van Zijn hulp wil

gebruik maken, laat men dan be-
ginnen ook ernst met Zijn wet te
maken.

Met hartelijke dank voor de
plaatsing, als steeds de Uwe,

A. DE RUITER.

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Zelden plaatste ik met méér
genoegen een „Ingezonden" dan het
bovenstaande van Ds. A. de Ruiter.

Immers er spreekt werkelijkheids-
zin uit, waardering en belangstel-

ling, die weldadig aandoet.
Ik geef gaarne toe, dat ik mij,

door mijn grote enthousiasme voor
de auto-rensport, wellicht in de
ogen van anderen, die dit niet

kunnen waarderen, wat al te zeer

heb laten gaan in mijn artikel „De
les van Le Mans". Ik heb persoon-
lijk deze racerij ondergaan enkele
weken geleden en denk er nog
steeds met genoegen! aan terug.

Bovendien heeft dit mijn enthou-
siasme niet getemperd, integendeel

en geen ogenblik heb ik eraan ge-

dacht, toen ik in de racewagen
plaats nam, dat ik daardoor mij-

zelve kon kwetsen of anderen zou
kunnen schaden. Ik geloof ook niet,

dat onze renners met dit idee hun
wagens over het circuit jagen. Im-
mers bij hen gaat veiligheid boven
alles.

Uit Uw gezichthoek bezien — en
er valt iets voor te zeggen — zou
men vele sporten moeten negeren.
Zou men de straaljager-piloot en
de jockey op hetzelfde niueau moe-
ten plaatsen, ja alle sporten, waarin
de mens het uiterste en dikwijls

méér dan het uiterste van zich-

zelue vergt.

Dat ik Gods Naam betrok in het
eind van mijn artikel voelde ik als

een vanzelfsprekend iets, immers,
óók, op de renbaan is het leven van
allen daarop en daaromheen in

Gods hand. Dat dit ongepast zou
zijn, daaraan heb ik geen ogenblik
gedacht.

Intussen hartelijk dank dominee,
voor Uw door mij zéér gewaar-
deerd artikel. Ik meen, haast te

mogen vaststellen uit de geest van
Uw schrijven, dat wanneer deze
races niet op Zondag zouden wor-
den gehouden, wij U óók nog wel
eens op het Zandvoortse circuit

zouden ontmoeten.

De heer Van Zeijl moge in het
bovenstaande tevens de beantwoor-
ding zien van zijn eveneens zéér

sympathiek schrijven, dat practisch

eenzelfde inhoud had. K.

BURGERLIJKE STAND
17—23 Juni 1955.

Geboren: Ronald, zoon van K.
Hakhoff en S. Hoogendijk; Anna
Sophia, dochter van B. Fijma en P.
Kraaijenoord; Marijke, dochter van
J. Terol en T. van den Bor; Sylvia,
dochter van A. J. G. Kroone en J.

M. van Zanten.
Ondertrouwd: P. J. van der Wolf

en H. Coenraad.
Overleden: E. Zijlmans, oud 69

jaar, wed. van N. de Boer.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juni berijdbaar

26 7,59 15— 20,30 3,30 12.00-18,30
27 8,57 16.— 21,24 4,30 13,00-19,30

28 9,56 17,— 22,26 5,30 14,00-20,30
29 10,59 18,— 23,32 6,30 15,00-21,30

30 —,— 19,— 12,12 6,30 4,00-10,00

Juli:

1 —,43 7,30 13,18 20.30 4,30-11,30

2 1,37 8,30 14,05 21.— 5,30-12,00

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Bridgen voor pleizier

De uitslag van de Dinsdag ge-
speelde vriendschappelijke wed-
strijd was:
N.Z. lijn: 1. Mevr. Snijer-Hr. v.

Straaten 42 p. 2. Mej. Gebe-Hr.
Gebe 38 p. 3. Mevr. Gebe-Mej.
Kuyters 35 p. 4. Dames Derksen-
Bergeyck 33 p. 5. Dames Claasen-
v. Staveren 32 1/2 p.

O.W. lijn: 1. Fam. v. d. Vlerk 38 p.

2 Fam. v. Wonderen 371/2 p. 3.

Dames Vrugt-den Belder 36 1/2 p. 4.

Dames de Haas-v. Straaten 36 p.

Mevr. Snijer en de heer van
Straaten hebben deze avond 2 x
klein slem geboden en gemaakt.
Wanneer men de puntentelling in

de O.W.-lijn bekijkt, is er in deze
lijn wel zeer scherp gespeeld.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Afdeling voetbal.

Daar in de gespeelde promotiewed-
strijden door Zandvoortmeeuwen 5

drie van de vier elftallen met een
gelijk aantal punten zijn geëindigd
en er maar twee elftallen kunnen
promoveren, is een extra promotie-
competitie noodzakelijk geworden.
Deze wedstrijden worden op door
de weekse avonden gespeeld. Voor
Zandvoortmeeuwen 5 is als eerste

wedstrijd in deze extra promotie-
competitie vastgesteld de ontmoe-
ting tegen Spaarnevogels 1 op
Woensdag 29 Juni om 7 uur op het

terrein van „Heemstede" aan de
Glipperweg.

Jmiida zg£±T
Windhondenrennen
Voor het eerst na de oorlog wer-

den in Zandvoort wederom wind-
hondenrennen gehouden, een sport,

die in vóór-oorlogse jaren in de
badplaats -tot een jaarlijks weer-
kerend evenement behoorde en in

elk seizoen zowel bij badgast als

inwoner grote belangstelling trok.

Dat de Zaterdagavond in het

Kennemer Sportpark door de wind-
honden renvereniging „Amsterdam"
georganiseerde wedstrijden weinig
publiek trokken, was zeker te be-

treuren, want de wedstrijden ston-

den op zéér hoog peil, er kwamen
vele bekende en fraaie honden aan
de start en in menige course viel

grote spanning te beleven. Boven-
dien bleek het fraaie sportpark zich

bij uitstek voor dit soort wedstrij-

den te lenen.

Er werd aan de wedstrijden deel-

genomen door Greyhounds, Whip-
pets, Afghanen en Salukis, in totaal

door 40 honden, die in 25 courses

elkaar op het 350 meter lange par-
cours bekampten. Bij de Whippets.
trokken de prachtige verrichtingen

van Donald, de kampioen van Ne-
derland, eigenaar J. Bruin te Den
Haag wel de zéér bijzondere aan-
dacht. Eerst om half tien des avonds
werden de uitslagen bekend ge-

maakt door de jury, bestaande uit

de heren A. A. Jansen te Rotterdam,
H. Worriesi te Den Haag en W. Gal-
jaard te Zeist. Via de microfoon gaf

de heer D. de Graaf uit Utrecht op
enthousiaste en duidelijke wijze

een verslag van het verloop der

wedstrijden.
De totaal-uitslagen waren:

Greyhounds A: 1. Donald, eig. D. de
Groot, Utrecht, 25.7 sec; 2. Rody
the Flying Beauty, eig. H. Heger,
Amsterdam; 3. Inge van Ancowil,
eig. L. v.d. Tuin, Utrecht. Sultana,

eig. Mevr. C. de Koning, Rotterdam,
werd in de finale wegens hinderen
gediskwalificeerd.
Greyhounds B: 1. Yellow Queen

of Breeders Hope, eig. C.M.Eysten,
Amsterdam in 25,3 sec.; 2. Glory,

eig. N. Pleysier, Vlaardingen;
3. Laxton, eig. N. Pleysier, Vlaar-
dingen; 4. Cosham Kid, eig. C.

Schouten, Oostzaan.
Whippets A kl.: 1. Donald, eig.

J. Bruin, D enHaag, 26,5 sec. (Ned.

Kampioen); 2. Moscyits, eig. J, de
Vries, Den Haag; 3. Egmond, eig.

A. F. de Krom, Den Haag; 4. Abel,

eig. J. de Vries, Den Haag; 5. Onyx,
Eur. kampioen 1955, eig. Mevr. E.

Ortmann, Amsterdam.
Whippets B kl.: 1. Memory, eig.

H. J. Jansen, Amsterdam, 27,3 sec;

2. Vict Mary, eig. D. Sluij, R'dam;
3. Danny, eig. A.A. Janssen, R'dam;
4. Humphry, eig. A.A. Janssen, „

5. Beauty, eig. Mevrouw G. Bloem,
Bussum.
Afghanen: 1. Beryl, eig. Mevr. G.

K .Smit, A'dam; 2. Ambala, eig. P.

Roos, A'dam; 3. Black Boy van 't

Olympiahof, eig. K.B. Hofstede,
A'dam; 4. Jeep van 't Schouwbroek,
eig. H. Bakker, A'dam.

Salukis: 1. Mazuri Ruffigi, eig.

Mevr. G. K. Smit, A'dam; 2. Faroez
v.d. Beerenburcht, eig. Mej. R.Ver-
beek, A'dam; 3. Farid v.d. Beeren-
burcht, eig. Mej. R.Verbeek, A'dam.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Viering H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.

H.A. en dankzegging.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. A. Hoffman, pred. te Schiedam.

7 uur: Prof. Dr. W. C. van Unnik,
te Utrecht. Jeugddienst,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Mevr. T.H. de Ru-Offeringa.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. S.M.A. Daalder van Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur,
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk. Spr. Joh. H. van Oost-
veen, evangelist te Voorburg.

Jaarvergadering
De toneelvereniging „Op hoop

van zegen" zal op Donderdag 30
Juni in ..Ons gebouw" aan de Brug-
straat haar jaarvergadering houden.

Brandweer naar Rotterdam
De vrijwillige brandweer van

Zandvoort zal Zaterdag 25 Juni
deelnemen aan de grote brandweer-
demonstratie, welke te Rotterdam
wordt gehouden en waaraan door
ruim zestig korpsen uit het gehele
land wordt deelgenomen.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam deel aan de wedvlucht van
Chateaurouse af, over een afstand
van 660 km. Gelost om 6.45 uur arri-

veerde de eerste vogel in Zandvoort
om 20 uur, 10 minuten, 55 seconden.
De totaal-uitslag was als volgt:

A. Paap 1 12 18; A.H. Daane. 2 20;

C. Koper 3 11; H. Lansdorp 4 5 10;

G. Driehuizen 6 8 9 ; A. Dorsman
7 16; J. Schrander 13 19; A. A.
Molenaar 14 21 22 26; C. Visser 15;

C. K. Draijer 17; C. Keur 23; H.
Bartens 24 en 25.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma*
Tolweg 6, Telef. 2816.

Balcon-varia
Aerie: Was me dat effe wat Wul-
lum, nou wou ik me hoissie 'n

bietje gaen opschildere en ik had
'n kleurtje oit'ezocht, jü, waerde
hele faemielje staepelgek op was
en nou heb ik van 't gemiente-
hois bericht 'ekrege, dat 'k die

kleur niet 'ebroikemag, omdat
't niet naer de here d'r loi zin is.

Wullum: Daer ken ik met m'n pet
niet bai jü. Mag je nou zellef al

je aige kleurtje ook niet meer
oitkieze veur je aige hoisie, waer-
om mag dat dan niet?

Aerie: Omdat 't allienig een kleur-
tje mag zain, dat de ambtenaere
mooi vinde, Wullum. Jae jae, jü,

waer gaen we naer toe. En 'k

vond 'n nog dubbel beroerd, want
'k had joist zo'n mooi rood kleur-
tje oit'ezocht en mooi rood is om-
mers niet lillik!

Wullum: Nou Aerie, ik mot je eer-
luk zegge, dat 'k 't hardstikke gek
vind. Maer meschien kraige we
nou in Zanvert wel overal de-
zellefde kleure. 't Laikt me, dat 't

dan een ientonig gezicht zal geve.
En als d'r dan weer andere amb-
tenaere komme, dan kraige we
natuurluk weer andere kleure,
want de iene vind 't paers me-
schien wat te rood, en de andere
't rood wat te paers en een durde
wul meschien liever een wat
oranjeachtig verrefie.

Aerie: 'k Zie 't er nog van komme
Wullum, dat alles in ons durp
'eschilderd wordt in deZanverse
kleure, gele deure met een blauw
biesie d'r langs en gele mure met
blauwe kezaine.

Wullum: En wat doe je nou Aerie?
Wat voor kleur komt d'r nou op
jouw hoisie?
Aerie: 'k Weet 't nog niet Wullum
'k denk, dat 'k de ambtenaere
maer voor me laet oitkieze, ik
weet d'r op 't ogenblik maer ien
kleur voor en dat is grais, maer
dat zal ook wel weer niet goed
weze. ..

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL, 2164
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TE KOOP: Cocker spaniel,

9 weken oud, rood, teef,

met originele stamboom.
K.J. Landzaat, Haltestraat
81, p.a. Caravancamp.

TE KCOP wegens vertrek:
EGA GASFORNUIS z.g.a.

nieuw. Blank eiken eet-
kamer en dito bankstel.
4 slaapkamerstoelen en
bijzet-tafeltjes. Telef. 3013

HYPOTHEEKBANK
vraagt HUIZEN te KOOP
te Zandvoort. Br. Letter H,
Haltestraat 12.

WONINGRUILHAARLEM
K. v. Manderstraat 98;

6 kamers enz. voor dito

met zolder, of groter.

GEVRAAGD: BEZORGER
voor de Volkskrant. Aanm.
Nic. Beetslaan 26bv.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

WONINGRUIL: A'dam-
Zandvoort a. zee. 2de bo-
venhuis, 4 kam. Omgeving
Haarl. Poort. Dir. verb.

C. Station. Ruim uitzicht

voor en achter. W. Hout-
man, Houtmankade 85 -.

Amsterdam-Centrum.

GEVRAAGD:
een net MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel

BOEKHANDEL LORENZ
Haltestraat 15.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

HUIS TE KOOP GEVR.
Leeg te aanvaarden.
± ƒ20.000,—. Br. no. 4-100

bureau van dit blad.

GEVRAAGD per 1 Juli:

een flink MEISJE. Loon
ƒ 40,— per week en volle

kost. Pension Lydia. Hoge-
weg 50.

Voor fraaie bloemen
in een verrassend grote keuze:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen!

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Wie „Drommel" zegt, denkt aan sigaren,

Aan sigaretten, aan tabak!
Hoe of dat komt? Sinds vele jaren
Blijkt uit zijn keus de man van 't vak!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151<>

| Rolschaatsen
ƒ12,95 - ƒ17,50

POLAR ƒ20,75 - ƒ23,25 - ƒ28,50

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Belangrijk Bericht

van Kerko
Sinds haar oprichting, 40 jaar geleden, is Kerko
een Haarlemse onderneming geweest, die
duizenden meisjes uit de stad en de omliggende
gemeenten werk heeft gegeven.

In onze ateliers," waar licht en frisse lucht
ongehinderd toegang hebben, verwerken onze

NAAISTERS en FIJNSTRIJKSTERS
de mooiste overhemdstoffen in katoen en wol,
maar cok nylon en. rayon.

De meisjes, die bij ons werken, krijgen een
gedegen opleiding, waar zij hun hele latere leven
plezier van hebben en zeker als zij getrouwd zijn.

Na onze bedrijfsvacantie op Donderdag 11

Augustus begint een gezamenlijke

DAGCURSUS.
waarin wij meisjes vanaf 15 jaar opleiden tot
confect-ie-naaister, terwijl tevens aparte lessen
worden gegeven in naaien en knippen van eigen
kleding etc. Een prachtige gelegenheid voor
vriendinnen cm samen te werken. Zij, die een
of meer naai-diploma's hebben, ontvangen reeds
dadelijk een toeslag op het toch al mooie aan-
vangsloon, terwijl er tevens een. regeling tot

reiskostenvergoeding bestaat.

U kunt U elke dag van 's morgens 8.30 'uur tot
's avonds 5.30 uur bij ons bedrijf aanmelden,
waarbij dan tevens de mogelijkheid bestaat dit
te bezichtigen. Ook de ouders zijn hierbij van
harte welkom. Daarnaast is aanmelding op
Maandag 27 en Dinsdag 28 Juni van 8.00 tot
9.00 uur 's avonds aan ons bedrijf mogelijk.

Wilt- U telefonisch inlichtingen, belt U dan nr.
38904 en vraagt U de telefoniste naar de perso-
neels-leiding.

STEPHENSONSTRAAT 50
(Achter de remise der NZHVM a.d. Leidse Vaart)
gemakkelijk te bereiken met buslijn 6 en 3.

Autorijlessen
in de nieuwste TAUNUS '55

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr, Overakker, Zeestr. 59, Tel.
3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8/ Tel. 2088

FAM(ÜEvD1?ÜfCÖl/ERfC

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 24 t.m. Zondag 26 Juni 8 uur

GINA LOLLOBRIGIDA - RAYMOND
PELLEGRIN - JEAN CLAUDE PASCAL
en PETER VAN EYCK in:

HET GROTE SPEL
Het grote fascinerende liefdes- en avon-
turenverhaal, dat zich afspeelt in het
vreemdelingenlegioen. Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 27 t.m. Donderdag 30 juni 8 uur

JANE WYMANN - ROCK HUDSON
BARBARA RUSH - AGNES MOORE-
HEAD - OTTO KRUGER in LLOYD C.
DOUGLAS' bekende en veelbesproken
roman

DE GROTE OBSESSIE
Een verhaal van vrouwen-verlangen dat
een der grote emoties van Uw leven zal
zijn. In Technicolor. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 26 Juni om 2.30 uur

SPECIALE MATINEE
.. BUD ABBOTT en LOU CCSTELLO in:

LEVE DE SAMBA
Abbott en Costello in nieuwe avonturen
in Mexico. i Toegang alle leeftijden.

Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij N.V.

Augustus en de
(op werkdagen)N

Z
H

Gedurende de maanden Juli,

eerste helft van September
bieden wij ook U een

PRACHTIGE RONDRIT
van ± 3 uur met onze geriefelijke reiswagens
door bos en duinen en langs de mooiste beziens-

waardigheden in de kuststrook van

Zuid-Kennemer!and

Een vacantiedag is zeker ook goed besteed met een DAGKAART
welke geldig is op al onze lijnen tussen Amsterdam en Den Haag.

Vraagt inlichtingen en folders bij onze kantoren, de V.V.V.- en

Cebutokantoren en de N.S. Stations.

2 troeven van

Slagerij Burger
* 1e kwaliteit

* Lage prijzen

Door toepassing van de modernste verkoopmethoden

zijn we BETER en VOORDELIGER.

Reclame (alleen Zaterdag):

750 gr. Varkenscarb. f 2,58
Heerlijke SAUCIJZEN ƒ1,50 500 gr.

DOORR. R. LAPPEN . .ƒ1,78 500 gr.

GEMEST KALFSVLEES
Lappen ƒ2,40 500 gr.

Fricandeau ƒ2,90 500 gr.

RUNDVLEES
Fijne Rib ƒ2,10 500 gr.

Magere Lappen ƒ2,10 500 gr.

Rosbief en Lende ƒ2,60 500 gr.

PRIMA VARKENSVLEES
Doorr. V. lappen ƒ1,28 500 gr.

Magere V.lappen ƒ2.25 500 gr.

Vark.fricandeau ƒ2,45 500 gr.

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Pekelvlees

\ fiQ .f
en 100 gr. Pork / «ö UI

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. (1,25
200 gr. Gebr. Gehakt f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halte«tr*at 3 - Zandvoort - T«l. 2894-8643

Spoedveiling
op Dinsdag 28 Juni 's avonds
7 uur in «ONS HUIS»

Dorpsplein

van meubilair en andere goederen
w.o.: opklapbed met bedstel; zeer
mooie complete huiskamer; keuken-
buffet; clubjes; rieten' badstoel;
radiotoestel; ijskastje; Perzisch
kleed en diverse andere goederen.
KIJKDAG: Dinsdag 28 Juni van
2-6 uur 's middags. Goederen kun-
nen nog worden bijgevoegd.

Veilingmeester

P.Waterdrinker
TELEF. 2164

Vraagt demonstratie met

AUDIUM-
GEHOORAPPARATEN

Alle batterijen voor alle

hoortoestellen voorradigL

Brillenspecialist

LOOMAN
Haltestraat 5 Telef. 2174

TAXI
BEL

2560
P. Kerkinan
Haltestraat 63.

Dames! Deze Zaterdag grote vleesreclame bij:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

750 gr. Mooie Runderlappen f 2,45 500 gr. Dik Niervet 60 et.

^a.^. 1Tr\r\TD TYP *0/"\TVc»-DTT ATV/T.

500 gr. Lende-

Entreeöte f 2,35

500 gr. Mooie Osselappen v.a. f 1,75

500 gr. Schoudercarbonade f 1,80

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

VOOR DE BOTERHAM:
1 00 gr. Gelard. Lever met f Q/\ aa
1 00 gr. Hamworst S

«W Cl.

( 75 et.
100 gr. Ham met
10O gr. Gek. worst

200 gram pekelvlees

250 gram Geld. gek. worst
150 gr. Pork

Ziet onze grote sortering

90 et.

85 et.

50 et.

Een onberispelijk figuur werkt mee
aan een onbezorgde vacantle

Kom één van de nieuwe Wala zomermodellen passen bij:

Mevr. Peters-Smit
bekwaam corsetspecialiste met
20 jaar lange ervaring. Zij is gaarne

bereid U na telefonische afspraak

persoonlijk te adviseren.

nt£L

TEL. 10605

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

Zandvoort's erkende bromfietshandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21

fijne vleeswaren

TELEFOON 2323

levert U vele merken

BROMFIETSEN
I.L.O.; H.M.W.; BERINI; N.S.U.;

en. nu óók

Simplex en Eysink

MOTOREN
D.K.W.; N.S.U. en C.2.

Vraagt eens geheel vrijblijvend inlichtingen, óók
over onze gemakkelijke betalingsvoorwaarden.

ENORME COLLECTIE RIJWIELEN
Union - Ralleigh - Simplex enz.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$$>
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 69

2 min. van het station

2 min. trom the station

„LION"— ZANDVOORT
2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

C^J
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN.-
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME '8 + 16 m.m. COLOR



16e Jaargang No. 5

ANDVO
IEUWSBIA

.TREKT U NIET AEN VA/AT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!' 1 Juli 1955

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort
Abonnementsprijs ƒ4,— franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout.

Langs de Vloedlijn

Alle dieren behalve de mens
weten, dat de voornaamste
plicht van het leven is ervan
te genieten.

Samuel Butler.

Rashondenshow
Twee dingen waren het, die mij
Zondagmiddag tijdens het concours
d'elegance voor honden, dat op het
terras van hotel Bouwes gehouden
werd, bijzonder hébben getroffen.
Ten eerste was het de voorname en
belangwekkende indruk, die deze
show maakte. Dergelijke evenemen-
ten behoren bij een badplaats en
geven daaraan een bijzonder cachet,

zodat het te hopen is, dat gebeur-
tenissen als deze in Zandvoort geen
uitzondering, maar gewoonte worden.
In de tweede plaats heeft mij

bijzonder getroffen de liefde voor
het dier, die van deze fraaie show
uitging. Met welk een zorg en toe-
wijding werden ze behandeld, hoe
was uit alles te bemerken, dat hier

de juiste harmonie tussen mens en
dier gevonden was, ivars van elke
sentimentaliteit. En ik heb mij af-
gevraagd bij het aanschouwen van
deze wonderfraaie dieren, zoals ik
mij dot telkens afvraag, wanneer ik
met dieren in aanraking kom, hoe
het mogelijk is, dat mensen dieren
kunnen kwellen, martelen, of wreed
behandelen. Er is geen trouwer
wezen op de aarde dan het dier,

geen wezen dat méér gevoelig is

voor liefde en aanhankelijkheid,
hoe bleek, dat deze middag loeer
overduidelijk. Ik heb voor mij lig-

gen een maandblad van de bond
tegen vivisectie en een editie van
het Jac Londen verbond. In het ene
wordt op zéér realistische wijze het
opensnijden van een hond beschre-
ven, in het andere de martelingen
van een, olifant in het zgn. „breek-
hok" om het dier geschikt te maken-
voor het circus. Het is zó' afgrijse-
lijk, ^dat het ü- moeite \kost, deze
ware " 'gebeurtertKsërCS'rot-—té^-IëzeiC
Ik' hoop er-V binnenkort iets van te

vertéllen. In beidei gevallen zijn

hier misdadigers aan het werk.
Hoe kostelijk is het dan, op die
zonnige Zondagmiddag op het Bou-
wes-terras die harmonie tussen
mens en dier te aanschouwen. Moest
het niet zo- zijn, dat dierenbescher-
ming overbodig was?

Zancfvoortmeeuwèn
2de Wasser

Het bericht, dat Zandvoortmeeuwen
in de 2de klasse zal uitkomen in
het komende seizoen, zal ongetwij-
feld zéér vélen in onze gemeente
vreugde en voldoening hebben ge-
schonken. Onze jongens in de eerste
plaats, want zij hebben er hard
genoeg voor gevochten en ons voort-
durend in spanning gehouden, zij

het ook, dat zij in de laatste wed-
strijden door pech werden achter-
volgd. Wij gunnen hen deze pro-
motie in de eerste plaats zo uan
ganser harte en wy gunnen het óók
Zandvoort, want een tweede klasser
behoort o.i. bij de badplaats. Er is

nog een andere kant aan deze pro-
motie, tuant deze zal ongetwijfeld
stimulerend werken op de verrich-
tingen van ons 1ste elftal en onze
elftalcommissie nog méér dan tot

nu toe op haar hoede doen zijn.

Want Zandvoort zit nu in.' de tweede
klasse en Zandvoort moet daar blij-

ven om van hogere idealen nog
maar niet te spreken. Dat te berei-
ken, zal de eerste taak" zijn, waar-
voor ons elftal zich. gesteld ziet en
we zijn ervan overtuigd, dat ze met
taaie uolharding en. grote inspan-
ning deze taak zal gaan vervul-
len. Wij feliciteren Zandvoort-

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.-WURFF:

Zanvertmeeuwen twiede klas,

'k Wou dat 'k'noffmaèr
twintug was!

Honden paradeerden op Bouwes terras

De burgemeesters van
Haarlem, Heemstede en
Zandvoort toonden hun
belangstelling voor het
Concours d'Elegance voor
honden, dat de Kinologen-
club „Kennemerland" Zon-
dagmiddag op de terrassen
van hotel Bouwes, ter ge-
legenheid van het 25-jarig
bestaan der vereniging, al-
daar had georganiseerd en
waarvoor zéér grote be-
langstelling bestond.

De voorzitter van de
jubilerende vereniging, de
heer F. Heerkens Thijssen
heette in zijn openings-
woord de drie burgemees-
ters en belangstellenden
hartelijk welkom, en sprak
er vervolgens zijn grote
blijdschap over uit, met
de vereniging wederom in
het gastvrije Zandvoort te
mogen zijn, waarbij spr.

in dankbare herinnering
bracht de zo geslaagde
show die in 1933 eveneens -

in Zandvoort plaats vond.
Voor de microfoon trad

deze middag als spreker op
de heer G.Jbsseling de Jong
die op- buitengewoon pret-
tige en duidelijke wijze de
show toelichtte, terwijl de
jury werd gevormd door
de heren Gotfried Bomans,
F. Funke, Dr. J. Gajetaan
en Toon Hermans.
De show kenmerkte zich door

bijzonder fraaie inzendingen; zowel
in de individuele als in de groeps-
inzendingen, waarbij een tot in de
perfectie doorgevoerde aandacht
aan- de combinatie was besteed.

Van_.de „stoere^Duitse doggen in".

.blauwe Jdeur^IoUe^zéer.^jseldzaarri.,
zijn en waarvan" de' beide getoonde''
exemplaren de enigen bleken te,.zijn

in ons land, voerde deze unieke
show naar de kleine Franse Buldog,
die een roemruchte tentoonstellings-
carrière met 30 bekroningen achter
zich had, via de fraaie Seeleeham-
terrier, — eigendom van paleis
Soestdijk — naar de dwergrassen
met het miniatuur dwergkeesje en
de koddige Brusselse Schnoutzer.

Als een schoon schilderij, vol charme en gratie was de prachtige
Russische Barzoy van mevrouw Zaadnoordijk uit Hoorn, op zeld-
zaam fraaie wijze door zijn meesteres voorgeleid.

Cliché welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad.

BREI NU
voor de winter!

met
SCHEEPJES WOL
NEVEDA WOL
LEITHEM WOL
DURABLE WOL

Speciale aanbieding:
Sokken wol 100 gr. f1,79

JAEGER WOL
bollen 50 gram 85 CENT

GROOTSTE SPECIAALZAAK
IN WOL

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a •- Telef. 2099

Kracht en intelligentie, maar óók
schoonheid en elegance streden in
deze uitzonderlijk fraaie .show, die
ruim drie uur in beslag nam, om
de voorrang.
Achtereenvolgens werden op het

podium voorgeleid twee blauwe
Duitse doggen, als kleine kalveren
zo groot, een zeldzaam fraaie zgn.
„Pyreneeër" en een groot aantal
boxers.

Bij de windhonden vroeg wel de
zéér speciale aandacht de Russi-
sche Barzoy, die in een zeldzaam
fraai geslaagde combinatie door de
eigenaresse werd voorgeleid, waar-
van de hierbijgaande foto een in-
druk geeft, vooris Afghanen en
Whippets.

In de jachthonden-afdeling wer-
den getoond Ierse Setters, een
Münsterlander, twee zeldzame
Steenbracks, Cocker Spaniels, poe-
dels en tekkels.

De herders waren wel op bijzon-
dere wijze vertegenwoordigd door
de prachtige groep van 5 oud En-
gelse herders, zeldzame exemplaren,
terwijl voorts Duitse herders en
Gorky's werden getoond.
Hollandse en Noorse kees-achtigen

en poolhonden vormden de volgende

meeuwen van harte met deze pro-
motie, die óók voor de kas straks,

omdat de wedstrijden belangrijker
worden, zeker niet slecht zal zijn en
we wensen hen met dit succes,

waarover we ons oprecht verheu-
gen en dat ze zeker hebben' ver-
diend toe, dat ze in het komende
seizoen zonder één uitzondering zich
zullen werpen met wil en volhar-
ding op het verdedigen van de
Zandvoortse voetbal-eer.

groep, die werd gevolgd door de
nijdige Terriërs, waarvan men
Welsh-Fox-Schotse, Seeleeham, Bad
lington en Ierse rassen te aanschou-
.wen kreeg.

Met. de show van dwergrassen,
•w.o. Dobberman, Schnoutzer, Pin-,,

,< chfir^*„P.eTnngnees fJ.
e^rf^-pergkeès»,

* verfegëriwbordigd ' wareriï werd' " de"
- individuele show besloten, waarna
"de "getoonde honden nogmaals in

groepen werden voorgeleid.

Bij de doggen behaalde mevr.
Jansen-Muntinga uit Zeist met haar
Franse Buldog de 1ste prijs. Bij de
windhonden was deze voor mevr.
Zaadnoordijk uit Hoorn met haar
Russische Barzoy. Bij de jachthon-
den ging de 1ste prijs naar de heer
E.H. van Schuppen te Veenendaal.
De herder van mevr. Backx-Ben-
nink uit Reeuwijk veroverde in
deze afdeling de 1ste prijs, terwijl

de Poolhond van mevr. Duyvendak
uit Amsterdam hierop in zijn klasse
beslag wist te leggen. Bij de Ter-
riërs ging de eerste prijs naar mevr.
Tempel uit Rotterdam, mej. Schaef-
fer uit Amsterdam kreeg met haar
Brusselse Schnoutzer de 1ste prijs.

Mevrouw Mastenbroek uit Was-
senaar kreeg met haar beide blau-
we Duitse doggen de eerste groeps-

prijs, terwijl de 1ste prijs voor de
beste 'combinatie ging naar mevr.
Zaadnoordijk uit Hoorn.
''Het publiek toonde zich voor deze

bijzonder fraaie show buitengewoon
enthousiast en gaf meerdere malen

i spontaan uiting aan zijn bewonde-
i'S^V"TOA.4^y^rgelejd^(|ieren.^>> .

- De vele prijzen werden direct na~
afloop van de show op het hotel-
terras uitgereikt.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163-

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

De raad bijeen
Een op het eerste gezicht vrij on-
belangrijk lijkende raadsagenda, die
Zandvoorts gemeenteraad Dinsdag-
avond . te verwerken kreeg, werd
door enkele onverwachte bijkom-
stigheden tot een avond, waarin de
vroede vaderen voor belangrijke
problemen werden geplaatst.

Daar was in de eerste plaats bij

de ingekomen stukken de motie
inzake de Noord-Zuid en Oost-West
verbindingen rondom Haarlem, aan-
genomen door de raad der gemeente
Bloemendaal en ter, kennisname
aan Zandvoorts gemeentebestuur
toegezonden. Deze motie werd aan-
leiding tot een vrij langdurig debat,
waarbij allereerst de hr. SLEGERS
zich afvroeg ofj deze kwestie alleen
Bloemendaal aanging. Volgens hem
sprak uit deze motie egoïsme van
Bloemendaal. Bovendien was spr.

van mening, dat hoe langer de weg
naar Zandvoort wordt, hoe slechter
dit voor de badplaats' zal zijn. Spr.
achtte de zaak echter reeds te ver
gevorderd en kon daarom volgens
hem beter voor kennisgeving wor-
den aangenomen.

De VOORZITTER, Mr. H. M. van
Fenema, betoogde, dat het hem het
meest gefrappeerd had, dat men nu
een weg buiten de gemeente wil
aanleggen, die andere gemeenten
last veroorzaakt, al is de gedachte
aan een weg buiten de gemeente
om, spreker persoonlijk wel sym-
pathiek. Daarom had spreker al

eerder gepleit voor een .snelver-
keersweg buiten Haarlem om. Hoe-
wel medewerking van de raad voor
deze motie niet wordt gevraagd,
vroeg spreker zich af, of een defi-

nitieve uitspraak van de raad de
plannen niet zou steunen. Het ge-
hele probleem is volgens spreker
echter nog uitermate verwarrend.
Een beslissing werd nog niet ge-
nomen. Vooral de westelijke rand-

weg biedt nog geen juist beeld,
vooral niet ten aanzien van de ver-
binding met Den Haag. Persoonlijk
zou spreker een weg Oost-West
buiten Heemstede en Bloemendaal
om, zéér toejuichen.
Hr. SLEGERS blijft bij aannemen

voor kennisgeving. Immers, hoe
méér. men . het verkeer buiten de
gemeente omleidt, hoe minder pro-
fijt ,de gemeenten van zulk een weg
trekken.

Ir. VAN KUYK vraagt zich af,

waar men heen gaat, als men de
gemeenten op deze wijze gaat af-
sluiten. „Wat hangt ons hier eigen-
lijk boven het hoofd?", vraagt spr.

De VOORZITTER betoogt, dat
het snelverkeer van en naar Zand-
voort met deze randweg zéér zou
zijn gebaat. Daarom voelt spreker
iets voor het standpunt van Bloe-
mendaal. Spreker wilde gaarne de
raad toezeggen, deze van de gang
van zaken voordturend op de hoogte
te houden.
Hr. TATES zegt, dat men in de

eerste plaats rekening moet houden
met het verkeer. Het algemeen ver-
keersbelang staat hier op de voor-
grond en daarvoor moeten plaatse-
lijke belangen wijken, waarmee
wethouder v.d.WERFF het niet eens
is, want voor Zandvoort tellen wel
degelijk Zandvoortse belangen,
vooral in verband met het komende
zomercentrum.

Wanneer de VOORZITTER dan
nog betoogd heeft, dat voor hem
hoofdzaak is, dat de mensen snel en
comfortabel naar Zandvoort kunnen
komen, omdat anders b.v. de Vel-
sertunnel wel eens oorzaak zou
kunnen worden, dat men Zandvoort
zou gaan mijden om. andere, mak-
kelijker te bereiken en Noordelijker
gelegen badplaatsen te gaan op-
zoeken, wordt de motie voor ken-
nisgeving aangenomen.

AANWIJZING ARCHITECT
VOOR NIEUWE POSTKANTOOR
Enkele uren vóór de aanvang van

de raadsvergadering had het col-

lege aan de raadsleden nog een
punt voor de agenda toegezonden,
betreffende de aanwijzing van een
architect voor het te bouwen nieu-
we postkantoor. In dit voorstel
delen B. & W. de raadsleden mede,
dat de totstandkoming van het bus-
station van de N.Z.H.V.M. op het
terrein nabij de Herenstraat, het
noodzakelijk maakt, dat in deze
omgeving een passende en harmo-
nische bebouwing tot stand komt.
In beginsel werd reeds besloten tot

de bouw van een postkantoor en
een gebouw voor de dienst „sociale
zaken", waarmede de Zuidzijde van
dit station als voltooid kan worden
beschouwd, doch óók de Noordzijde
eist voorziening en het ligt in de
bedoeling, ook daar gebouwen te

stichten, waarbij gedacht wordt
aan een openbare leeszaal en bib-
liotheek en een wijkgebouw of
dorpshuis. De oude U.L.O. zal, na
de ingebruikneming van de nieuwe,
eveneens architectonische voorzie-
ningen eisen voor een in deze om-
geving passend geheel. In verband
met deze plannen, werden door de
raadsleden enkele excursies ge-
maakt ter bezichtiging van bouw-
werken van verschillende architec-
.ten.

De directeur van Publieke wer-
ken had thans, op verzoek van het
college, een aanbeveling voor deze
architecten opgesteld en wel als
volgt: 1. architect B. J. M. Stevens
te Haarlem; 2. de architecten G. M.
Kleinhout en Ir. A. J. van der Steur
te Amsterdam; 3. Ir. F.W. de Vla-
ming, Amsterdam. Aan het slot van
hun schrijven vragen B. & W. dan
de raad, met het oog op de spoed,
welke bij de voorbereiding van deze
werken behoort te worden betracht,
een beslissing niet uit te stellen tot
de eerstvolgende raadsvergadering
op 2 Augustus, doch in deze ver-
gadering reeds een besluit te nemen.

*•—Bé'—Tneestè—Taadsleden"--' achtten
het onjuist, binnen enkele uren
reeds een besluit te moeten nemen
over een voorstel, waaraan zulke
grote belangen verbonden zijn. De
heren GOSEN en BREURE beplei-
ten het uitschrijven van* een prijs-

vraag, Hr. DIEMER zou een com-
missie van deskundigen uit de raad
willen benoemen om het college
van advies te dienen en uitvoerig
wordt over het voorstel gedebat-
teerd.

De VOORZITTER merkte op,
enigszins verbaasd te zijn over de
reacties ten opzichte van dit voor-
stel, want het college had zonder
méér een architect kunnen aanwij-
zen en kan dit alsnog doen, doch
wilde gaarne eerst de raad daarin
kennen. Een prijsvraag zou véél te
veel tijd in beslag nemen in ver-
band met de omvang van het pro-
ject en eveneens het vormen van
een commissie van deskundigen.
Hier ligt, volgens spreker, slechts
een aanbeveling, geen voordracht
en de raad behoeft geen besluit te
nemen, doch alleen maar zijn visie

te geven, waarmede het college bij

de aanwijzing rekening kan houden.
Het vóór en tegen van de archi-

tecten werd daarna zéér uitvoerig
besproken, het werd een gesol met
namen en voor- en nadelen, dat
méér dan eens een komisch karak-
ter kreeg en zijn hoogtepunt vond
in de opmerking van de wethouder
van publieke werken, de heer W.
v.d. WERFF, dat het hem Siberisch
liet, wie zou worden aangewezen,
als er maar een mooi postkantoor
zou komen.

Tenslotte bleken de heren Koning,
Slagveld, Slegers en Kol voorkeur
te hebben voor Ir. Oswald, die ech-
ter niet op de aanbeveling voor-
kwam, de heer Diemer. mevr. Mol-
van Bellen en de heer Gosen prefe-
reerden de heer Stevens. De andere
raadsleden spraken hun voorkeur
niet uit, terwijl de heer Tates de
motivering van de Directeur van
Publ. werken vreemd en persoonlijk
vond.
De VOORZITTER achtte tenslotte

het voorstel voldoende besproken
en sloot de discussies met de op-
merking, dat het belangrijkste was,
dat er een architect zou komen, die
direct beginnen kan, omdat er haast
met de zaak is.

HET BOULEVARD-CENTRUM.
Belangrijk zeker ook was de be-

antwoording van de door Hr. KO-
NING in de rondvraag gestelde
vraag,' of de voorzitter nog nieuws
kon melden over de vordering der
plannen met het Boulevard-centrum
nu bijna een half jaar verstreken
was sinds de cessie op de gronden
werd verleend. De BURGEMEES-
TER deelde mede, dat op het
architectenbureau in Scheveningen
hard wordt gewerkt aan de tekenin-
gen en dat dezei binnen een maand
in onderdelen gereed zullen zijn.

Spreker hoopte in de raadsver-
gadering van 2 Augustus méér te
kunnen zeggen en wellicht óók teke-
ningen te kunnen tonen. Overwoog

(Vervolg': patf. 2; Ie kolom)

Helicopterdienst gaat door

Het is deze week een feit geworden,
dat de helicopterdienst Rotterdam-
Zandvoort-Haarlem, met een pen-
deldienst voor 6 passagiers tussen
laatstgenoemde plaatsen, doorgaat.
A.s. Donderdagmorgen zal het eer-
ste Sabena-toestel arriveren op het
nieuwe landingsterrein bij het Ca-
ravancamp en de heer E. H. van
Breemen, exploitant van dit camp,
zal wederom als havenmeester op-
treden. Des middags omstreeks 4
uur wordt de terugtocht naar Rot-
terdam weer aanvaard. Er zal uit-

sluitend gevlogen worden op Don-
derdag, Vrijdag en Zaterdag tot 15

Augustus. De Copex in Hillegom
treedt ook dit jaar weer als ver-
tegenwoordiger voor de Sabena op.

Ongetwijfeld betekent deze heli-

copterdienst weer een prachtige
propaganda voor de badplaats en
wij spreken gaarne de hoop uit, dat
een alleszins exploitabele dienst zal

ontstaan.

Zomerconcerten

De zomerconcerten in de muziek-
tent op het Raadhuisplein, welke
stichting „Touring Zandvoort" elk

jaar organiseert, zijn voor dit sei-

zoen als volgt vastgesteld: °

9 Juli: Zandvoortse muziekkapel;

14 Juli: Tiroler Kapel;

16 Juli: Zandvoortse muziekkapel;

21 Juli en 4 Aug.: Tiroler kapel;

6 Aug.: IJmuider Harmonie;

13 Aug.: De .Postfanfare, Haarl.

18 Aug.: Tiroler kapel;

20 Aug.: Zandv. Muziekkapel;

25 Aug.: Sunny Boys Band en

27 Aug.: slotconcert door de Zand-
voortse muziekkapel.

Comité bevrijdingsdag

De penningmeester van het comité
viering bevrijdingsdag 1955, ver-
zoekt ons nog even de aandacht te_
wiIien~vestigeh-"of>'"de iifdif"num-
mer voorkomende advertentie,
waarin wordt medegedeeld, dat
eventueel nog bestaande vorderin-
gen op het comité uiterlijk 9 Juli
bij de penningmeester moeten zijn

ingediend, daar na deze datum
wordt geliquideerd.

IN MEMORIAM
A. J. van der Moolen

In oud-wethouder A. J. van
der Moolen, die ons in de
nacht van Dinsdag op Woens-
dag door de dood ontviel,

verliest Zandvoort een man
van formaat en grootte als er
slechts enkelen in de geschie-
denis van onze gemeente zijn

aan te wijzen. Een man, ge-
acht en bemind door iedereen,
zonder onderscheid van ge-
loof, rang of stand, omdat
hij boven alles een oprecht
mens was, die in alles echt
mens milde zijn en óók, kon
zijn omdat hij in alles goed
en eerlijk was.
Wethouder van der Moolen

haatte onrecht in welke vorm
die tot hem kwam en haastte
zich steeds, met voorbijzien
van de persoon, onrecht te

herstellen.
Een eenvoudig man, maar

een man met grote gaven,
die grote mogelijkheden in

zich droeg, maar tóch in alles

de eenvoud oleef betrachten.
Er was geen mens, die in
moeite, nood of zorg tever-

geefs bij hem aanklopte, want
hij vocht voor degenen die

dit nodig hadden.
Bovendien was hij een man

met een heldere kijk op de
dingen, óók in groter verband.
Hij zag het onrecht op maat-
schappelijk gebied scherp en
zuiver en hij stelde zich, als

dat moest, er tegen te weer.
Hij had als Zandvoorter een
brede en vooruitziende blik

en zag vast omlijnd de moge-
lijkheden, die onze badplaats
in zich droeg.
Het was prettig, bijzonder

prettig met deze man te mo-
gen samenwerken en wij be-
waren aan hem de meest aan-
gename herinneringen. Zand-
voort kan dergelijke figuren,
die in de geschiedenis van
onze gemeente met gouden
letters behoren te worden ver-
meld, zo moeilijk missen en
wederom staan wij voor het
raadsel van de dood.
Wij hopen in ons eerstvol-

gend nummer aan deze voor
Zandvoort zo belangrijke
figuur in onze rubriek „Zand-
voorters" een apart artikel te

wijden, want wethouder A. J.

van der Moolen heeft zich in
Zandvoort door zijn leven en
werken tot een onvergetelijke
figuur gemaakt.
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Sfeer

Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de Internationale pianist JACK HERMANS Stern* chanli
en

chansons

DE RAAD BIJEEN
(Vervolg van pag. 1).

voorts een excursie met de raads-
leden naar het architectenbureau.
Wat het financiële gedeelte betreft,

staan alle financiers nog steeds

achter dit plan terwijl er steeds

méér belangstelling voor komt uit

het buitenland. Hiermede in ver-
band moet het vormen, van een
financiële combinatie voor het ge-

hele plan zeker niet uitgesloten

worden geacht.

AFWERKING AGENDA.
De afwerking van de agenda

bracht weinig belangrijks. Een wij-

ziging van de legesverordening werd
zonder debat goedgekeurd. In de
plaats van Mr. H. M. Porrenga
werd in de raadscommissie voor de
bedrijven en voor sociale en cultu-

rele zaken gekozen het nieuwe
raadslid de heer C. Paap, die even-
eens zitting kreeg in het algemeen
bestuur van stichting Touring
Zandvoort. In de contactcommissie
voor culturele belangen werd ge-

kozen mevr. A. Mol-van Bellen.

De nieuwe verordening voor
organisatie en beheer van de brand-
weer werd met algemene stemmen
goedgekeurd, nadat de bezorgdheid
van de hr. Tates uit de weg was
geruimd, dat uit deze aanneming
zou voortvloeien, dat binnenkort
een nieuwe brandweerkazerne zou
moeten worden gebouwd. Spr. gaf

als zijn oordeel, dat deze verorde-
ning op de spits gedreven was en te

ver ging, hetgeen de voorzitter ertoe

verleidde, om opnieuw te betogen,
dat de huidige situatie hoogst on-
bevredigend moet worden genoemd
met verouderd materieel en onvol-
doende onderbrenging, waarna de
hr. Tates, na van de voorzitter de
verzekering te hebben gekregen, dat
de raad zich zal moeten, uitspreken
over eventuele aanvulling of ver-
betering, met het voorstel vrede had.
Voor verbetering van het be-

staande wachtgebouwtje op de
algemene begraafplaats werd een
crediet van ƒ3950,— beschikbaar
gesteld. Voor vernieuwing van de
centrale verwarming in het
gemeentegebouw Raadhuisplein 4

ƒ23.000,—, een crediet van ƒ2000,—
werd verleend voor aanvatting van
het onderwijs aan spraakgébrekkige
kinderen op de lagere scholen met
benoeming van de spraaklerares
Mej. L. Molkenboer om dit onder-
wijs te gaan geven. Mevr. MOL
maakte zich tot tolk van alle raads-

Contact met de hele wereld

door

Televisie
en Radio

PHILIPS TELEVISIE een machtig
bezit! PHILIPS TELEVISIE vanaf
ƒ495,-. Groot beeld ƒ1095,- en hoger.

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig
Service 100"/o. - Profiteer van de
verlaagde prijzen!

PHILIPS RADIO vanaf .... ƒ87,—
PHILIPS RADIO van ƒ298,- thans
ƒ268,—. Philips Radio van ƒ398,—
thans ƒ358,—. Philips Radio Bi-Am-
pli van ƒ468,— nu ƒ420,—. Heeft U
plannen een toestel aan te schaffen,
doe het nu! U heeft dan een appa-
raat van klasse tegen een lagere
prijs.

PHILIPS BANDRECORDER, de
nieuwste uitvoering, met een speel-

tijd van 3 uur. Geschikt voor 2

snelheden.

PHILIPS brengt een nieuw radio-
meubel met platenspeler, modern
van uitvoering, opbergruimte voor
platen ad ƒ625,—

.

PHILIPS RADIO Bi-Ampli in top-
klasse ad ƒ888,—.

PHILIPS platenspelers en wisse-
laars ook voor inbouw.

Maak Uw eigen programma met
onze GRAMOFOONPLATEN. Zo-
juist ontvangen een uitgebreide
collectie nieuwste platen! Klassiek,
modern en populair. Ruime keuze
Langspeelplaten.

KOELKASTEN, Kelvinator. Elec-
trolux, Pope, etc. van diverse inhoud

STOFZUIGERS, div. merken op slee

vanaf ƒ2,— p.w.
EXCELSIOR, Holland-Electro etc.

Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg de betaling met U.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

r

Van Vrijdag 1 Juli af:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

In ons cabaretprogramma:

LYNS S CIS
Comic dancers.

*

MOYRA ET MARVEN
Internat. Danspaar.

*
ZONDAG MATINEE.

J
leden, door over dit belangrijke
voorstel, dat nieuwe levensmogelijk-
heden en levensgeluk zal brengen
aan Zandvoortse kinderen, haar
grote blijdschap uit te spreken. De
academie voor voortgezet econo-
misch onderwijs te Haarlem, ont-
ving een subsidie van ƒ50,— per
jaar en ƒ4000,— werd beschikbaar
gesteld voor een nieuwe oliestook-
installatie in het badhuis. Tot slot

werd medewerking toegezegd tot

een bedrag van ƒ28.500,— voor
diverse voorzieningen aan de Wil-
helminaschool.

SUBSIDIE ORANJEVERENIGING
Een politieke uitschieter maakte

de raad tijdens de behandeling van
de subsidie voor de Oranjevereni-
ging. Het college had voorgesteld,
ingevolge het advies van de finan-
ciële commissie, niet aan het ver-
zoek der vereniging tot verhoging
van de subsidie van ƒ 1500,— tot

ƒ2500,— te voldoen, doch voorlopig
deze ƒ 1500,— te handhaven. De
heer DIEMER stelde echter voor,

wel ƒ2500,— te geven, omdat hem,
na de vergadering van de commis-
sie gebleken was, dat dit in verband
met de uitgaven voor de viering van
de verjaardag van Prins Bernhard
en de feestviering op 31 Augustus
alleszins gerechtvaardigd was.
De heer BREURE was verheugd,

dat deze Oranjeliefde juist van de
zijde der P.v.d.A. bleek, hetgeen
vóór de oorlog lang niet altijd het
geval was. Maar spreker was even-
zeer, verbaasd, omdat de hr. Diemer-
in de commissievergadering met de
andere leden ƒ1500,— voorstond.
Weth. KERKMAN vond, dat de

heer Breure beter zijn mond had
kunnen houden, inplaats van steken
onder water te geven, bovendien
was het spreker niet bekend, dat
vóór de oorlog óók al een Partij v.d.

Arbeid bestond.
Hr. TATES betoogde daarop, dat

de, P.v.d.A. vóór de oorlog de
S.D.A.P. was en de meeste leden
gingen, over naar de P.v.d.A. en
anderen misschien naar de C.P.N.
Mevr. MOL protesteert tegen de

insinuaties van de heer Tates, de
P.v.d.A. betreffende en de heer
BREURE betoogt, dat zijn steken
onder water in wezen vèr boven
Amsterdams peil lagen.

Wanneer wethouder KERKMAN
dan de sprekers beantwoordt, nadat
de voorzitter hem in het oor heeft
gefluisterd, de politiek er maar
buiten te laten, wordt tenslotte een
voorstel van de heer Lindeman aan-
vaard, om aan de Oranjevereniging
ƒ2000,— subsidie te verlenen.

Nadat de VOORZITTER nog
enige in de rondvraag gestelde vra-
gen had beantwoord, werd de ver-
gadering om half elf gesloten. K.

Naam voor bazar
dierenbescherming
De afdeling „Zandvoort" van de
Nederlandse vereniging tot bescher-
ming van dieren, welke voor de
bouw van het dierenasyl in Zand-
voort begin Augustus een grote
bazar organiseert, heeft een prijs-

vraag uitgeschreven voor een ori-

ginele naam voor deze bazar. Voor
de bekroonde inzending zal een
waardebon van ƒ25,— beschikbaar
worden gesteld, te besteden bij een
Zandvoortse winkelier.
Men kan tot 15 Juli a.s. inzenden

bij het secretariaat: Zandvoortse-
laan 52. In de linkerbovenhoek van
de enveloppe vermelden: Prijsvraag.
De jury zal bestaan uit de dames
D. Breure-van Bijsterveld, T. Roos-
Meierdres en de heer K. Kraan.

Concert- en wijdingsdienst

in Hervormde kerk

Daar dit het vorig seizoen tot een
zéér groot succes heeft geleid, be-
sloot de Kerkeraad der Hervormde
kerk óók dit jaar weer gedurende
de maanden Juli en Augustus korte
concert- en wijdingsdiensten te' gaan
houden in de Hervormde kerk op
de Woensdagavonden in deze maan-
den. De diensten zullen ongeveer
drie kwartier in beslag nemen en
elke Woensdagavond zal Ds. R. H.
Oldeman een actueel onderwerp
behandelen.
De eerste dienst vindt plaats op

6 Juli. Muzikale medewerking wordt
dan verleend door het Hervormd
kerkkoor, o.l.v. de heer Herman
Dees, met solistische medewerking
van de heer Herman Dees, orgel, en
de heren J. Koning en F. Kniese,
trompet.

Kampeerders werden geholpen

Vrijdagavond heeft het comité, dat
in Zandvoort gevormd werd, om aan
de door de stormramp van 18 Mei
j.1. getroffen kampeerders geldelijke
hulp te verlenen, haar eerste open-
bare uitkering gehouden in het
Raadhuis.
Aanwezig waren Dr. J. van_ der

Meer, voorzitter van het comité, de
korpschef van politie, de heer H. P.
Huijsman, die als secretaris op-
treedt; de gemeente-ontvanger de
heer C. Schouten, de financiën be-
herend, en voorts de heer' B. Wit,
wnd. directeur van publ. werken,
die op zich had genomen de inge-
zonden formulieren, de schade be-
treffende, te controleren. Voorts
Dr. C. F. M. Robbers namens het
comité van aanbeveling en de heer
H. A. van Ommen, voorzitter van
de stichting der forensen-kampeer-
verenigingen. Zandvoorts burge-
meester, Mr. H.M. van Fenema,
woonde eveneens een gedeelte der
bijeenkomst bij.

Vóór tot de uitkering werd over-
gegaan, gaf Dr. J. van der Meer een
resumé over hetgeen tot nu toe voor
de tentbewoners werd bereikt. Spr.

memoreerde, dat het comité zich
zéér gesteund heeft geweten door
de spontaniteit, waarmede de giften

uit het gehele land binnenkwamen.
Het Strandschap Zandvoort schonk
ƒ5000,—, n.1. van de gemeente Am-
sterdam ƒ2000,—, Haarlem ƒ2000,—
en Zandvoort ƒ1000,—. Een dag-
blad schonk eveneens ƒ 1000,—

;

kampeerders uit het gehele land,

bevolking van Zandvoort en enkele
andere particuliere giften brachten
nog ruim ƒ4000,— bijeen, zodat het
comité uiteindelijk de beschikking
had over ƒ10.718,77.

In totaal kwamen 60 verzoeken
om hulp bij geleden schade binnen.
Hiervan werden in 21 gevallen reeds
definitieve bedragen uitgekeerd, die

alle de kleine schadeposten betrof-
fen tot een totaalbedrag van ƒ1375,-.

Zes gevallen werden afgewezen en
deze avond lag het in de bedoeling
van het comité, de grote schade-
gevallen te behandelen, variërend
in bedragen van ƒ50,— tot ƒ600,—

,

waarvoor in totaal voor deze avond
ƒ7250,— werd uitgetrokken. In de
meeste gevallen werden de deze
avond uitgekeerde bedragen als nog
niet definitief geboekt, binnenkort
zal het restant uit de grote pot nog
definitief worden verdeeld onder
hen, de daarvoor het meest iri'^afi--

merking komen. Het Nederlandse
Roode Kruis had voor deze avond
nog 25 dekens beschikbaar gesteld,

welke eveneens aan hen, die véél

of alles hadden verloren, werden
uitgedeeld. Dr. v.d. Meer deelde aan
het slot van zijn inleiding nog mede,
dat voor het comité het verdelen
bijna nog moeilijker bleek dan de
inzameling. Om aan te tonen, dat
zoveel mogelijk naar recht en bil-

lijkheid werd gehandeld, had men
daarom besloten deze uitdeling

openbaar te doen zijn.

De uitdeling zelf was een gebeur-
tenis, die bijzonder prettig aandeed
door de sympathieke wijze, waarop
dit geschiedde. Stuk voor stuk wer-
den de opgeroepen kampeerders
binnengeroepen, om nog een nadere
toelichting te geven op het door hen
ingediende formulier.

Het kwam daarbij meermalen tot

ontroerende, dikwijls óók tot' komi-
sche situaties. Er waren dankbare
mensen, die niet in staat bleken,
hun dank te uiten, er waren enthou-
siasten, onuitputtelijk in hun. woor-
den van dank over dit „meevaller-
tje", er waren anderen, die pro-
beerden, zoveel mogelijk profijt te

trekken van de in het vooruitzicht
gestelde uitkering en op alle moge-
lijke manieren trachten aan te
tonen, dat de door hen opgegeven
schade eigenlijk nog véél te laag
was, er waren ook enkele ontevre-
denen, die méér hadden verwacht,
doch dit aantal beperkte zich tot

enkelingen.
Doch in één ding waren allen het

eens! dat was om weer zo spoedig
mogelijk in Zandvoort terug te zijn,

omdat men dit tijdelijk wonen aan
het strand voor geen geld ter wereld
zou willen missen. Daarom hadden
dan ook velen met provisorische
middelen de geleden schade wat
hersteld en gingen dankbaar en vol-
daan heen om het algeheel herstel,

dank zij deze hulp, direct ter hand
te gaan nemen. K.

KOPER's
COMESTTBLES enDELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Balcon-varia
Aerie: Heb je 't 'ehoord Wullum,
onze gemienteraed kon 't 'r niet
over iens worde, wie nou 't nieu-
we postkantoor most gaen tekene.

Wullum: 'k Heb 't in de krant eleze

jü, onze wethouder Wullum van
der Werff die was d'r wel achter.
Die zee: „'t laet mai Siberisch,
as d'r maer 'n mooi postkantoor
komt". Dat noeme ze nou je d'r

met 'n zacht laintje van af maeke.
Zo zou je óók kenne zegge: „'t Zal
mai een zorreg weze welke
raedsleje d'r zitte, as 't maer
goeie zain", maer nou gaet 't d'r

maer om, dat de iene Piet goed
vindt en de andere Jan.

Aerie: Hal had beter kenne zegge:
„'t kan me niks schele, wie 't

postkantoor bouwt, as je in dat
nieuwe postkantoor maer gien
platvoete meer kraigt van 't lange
wachte".

Wullum: Weet je, wat ik niet be-
graip Aerie? Dat ze zo lang moste
praete om onze Oranjeverieniging
een bietje meer cente te geven.
Die mense doen toch d'r best en
voor feeste zain nou ienmael
cente nojig.

Aerie: In elk geval hebbe ze toch
weer vaifhonderd gulde méér in
't bakkie en je mot maer zo denke
alle bietjes hellepe. Allienig vond
'k 't niet leuk dat 'r 'n klaine
poletieke rel van 'emaekt most
worre. Wethouwer Kerkman had
't over steke onder waeter en
meneer Breure zai, dat ie 't mis
had,want die steke laege vèr bove
Amsterdams pail, maer intusse
steke zain 't toch ebleve.

Wullum: Geleuf mai nou maer Aerie
polletieke relle komme d'r altaid

as de mense mekaer niet begrai-
pe. Meneer Breure bedoelde niks
en de wethouwer docht, dat ie wel
wat bedoelde en toen waere de
poppe naetuurlijk an 't danse.

Aerie: Gelaik heb je "Wullum, al

blaif ik 't niet goochem vinde om
iets te zegge, wat je niet bedoelt,
dat geeft naerighaid in 't groot,

maer óók in 't klain.

Julianaschool
Geslaagd voor het toelatingsexamen
van het Chr. Lyceum te Haarlem:
Piet Hoogvorst; Peter Keiler; Rini
de Pater; Evert Smorenburg en
Anton v.d. Wekken. Allen leerlin-
een van de 6e klas. Afgewezen geen.

De 1 0de Zandvoort-estafette

De tiende Zandvoort-estafette voor
voetballers, welke Zaterdagavond 2
Juli wederom zal worden gelopen,

over het bekende parcours: Grote
Krocht, Haltestraat, Kostverloren-
straat, Haarlemmerstraat, Grote
Krocht, belooft alle voorgaande
Zandvoort-estafettes te overtreffen.

De inschrijving ervoor is zéér groot,

eerste, tweede, derde en vierde
klassers zullen met hun vijftallen

aan de start verschijnen.
Deze traditionele straatloop trekt

elk jaar méér publiek en ook thans
verwacht men wederom een zéér
groot aantal belangstellenden, zodat
extra politiemaatregelen worden
voorbereid. Ook dit jaar zal Zand-
voorts burgemeester persoonlijk de
vele fraaie prijzen uitreiken, die

wederom werden beschikbaar ge-
steld door diverse Zandvoortse
winkeliers, bedrijfsexploitanten en
verenigingen. In totaal zijn 10

hoofdprijzen beschikbaar, terwijl er

extra prijzen zijn voor de snelste

rondeloper, de snelste Zandvoortse
rondeloper, de langzaamste Zand-
voortse loper, de langzaamste loper
en voor de oudste deelnemer.

Van het balcon af van de firma
Henk Schuilenburg zal de heer D.
Petrovitch wederom een verslag
van de wedstrijd geven, die via
telefoonposten langs het parcours
van de stand van zaken op de
hoogte zal worden gehouden. Het
Zandvoortse Rode Kruis heeft zich

wederom met de verzorging van de
lopers belast.

Het eerste zomerconcert
In het kader van de serie concerten,
die de Stichting 't Helm met mede-
werking van de Stichting Touring
Zandvoort organiseert, geeft de
brillante pianist Theo Bruins op
Donderdag 7 Juli a.s. een piano-
recital in het Patronaatsgebouw.
Theo Bruins bezit dusdanige ga-

ven als slechts aan enkelen toebe-
deeld zijn. Alles wat hij aanvat
bouwt hij op tot monumenten van de
grootste muzikaliteit met goede
smaak en artistieke zin. Onder zijn

handen blijft de muziek levendig
en krijgt een nieuwe gevoeligheid.

Hij) vangt zijn recital aan met de
„Chromatische Fantaisie en Fuga"
van J. S. Bach, die de architectuur
van de fuga tot een nog steeds on-
overtroffen volmaaktheid bracht en
deze vorm met dit werk op een
bijna vermetele wijze behandelt.
De „Sonate in as gr.t." van Josef
Haydn, hierna te 'spoelen, is in de
snelle delen levensblij en vitaal,

speels en humoristisch, in het lang-
zame (2de) deel lieflijk en innig.

De „Valses nobles en sentimen-
tales" van Ravel zijn dansen van
een natuurlijke stromende, rijke

fantasie en intieme sfeer.

Na de pauze volgen 7 études van
Fr. Chopin w.o. opus 10 nrs. 7 en 8

en opus 25 nrs. 1 en 11. Daarna
volgt, eveneens van Chopin, de
ballade IV in f kl. t. „de ballade der
balladen", een demonisch werk,
waarin een milde menselijkheid te

onderkennen valt.

Theo Bruins biedt hiermede een
excellent programma, dat alleszins

belangstelling verdient.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestxaat 1, telefoon 2181.

Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Voor Strand-
en Badschoenen

Natuurlijk naar:

M&tei
HALTESTRAAT 11

Ziet 0712e etalage's!

HET ADRES voor
Schoenen- en Kousen-

REPARATIE

De zomer is in 't land,
Men trekt naar duin en strand.
In Zandvoort aan de Zee
Neemt men Drommel's rookwaar mee!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Waarschuwing
De Zandvoortse politie waarschuwt
ervoor, dat ingevolge ontvangen
Rijksinstructies in de maand Juli
wederom een grote verkeers-con-
tröle zal plaats hebben. Elke ver-
keersovertreding, ongeacht van
welke aard, heeft dan zonder pardon
een proces verbaal tengevolge.

!
&t°°

K
„Xe***

i
Heden geopend

„Discotaria"
speciaalzaak voor

GRAMOFOONPLATEN
ENORME KEUZE - ALLE MERKEN
KLASSIEK - POPULAIR - JAZZ

Het succes van deze maand:
LEVENSLIEDJES uit de JORDAAN

Johnny Jordaan, Wirm Nus- of Tante Leen

Kom eens luisteren naar onze

volmaakte werkelijkheidsweergave.

ALLE PLATEN IN ONZE ETALAGE
ZIJN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'•cfMB'
ZANDVOORT

THORBECKESTRAAT 15

Heden overleed na een kort-
stondig lijden mijn lieve Man,
Vader, Behuwd-, Groot- en
Overgrootvader

Albertus Johannes
van der Moolen

in de ouderdom van 63 jaar.

A. van der Moolen-Paap.
Lena - Sam.
Wim - Coba.
Albert - Eef.
Klein- en achter-

kleinkinderen.

Zandvoort, 29 Juni 1955.

Noorderstraat 6.

De teraardebestelling zal
plaats vinden Zaterdag 2. Juli

a.s. v.m. 11 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Zand-
voort. Vertrek sterfhuis 10,30
uur.

Met groot leedwezen geven
wij hiermede kennis van het
overlijden van onze oud-
voorzitter, de heer

A. J. van der Moolen
Het voorbeeld dat hij ons gaf
zal ons sterken bij ons werk
en voor ons onvergetelijk
blijven.

Het bestuur van de
Partij v.d. Arbeid
Afd. Zandvoort.

Met innige deelneming maken
wij bekend het overlijden van
de heer

- A. J. van der Moolen
Ere-Voorzitter
van onze vereniging.

Zijn werk in het belang van
de Volkshuisvesting te Zand-
voort zal steeds in dankbare
herinnering blijven.

Het bestuur van de
woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Viering H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.
H.A. en dankzegging.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal. Extra-
collecte voor Inwendige Zending,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Duinwandeling.

Woensdag 6 Juli n.m. 8 uur:
Concert- en wijdingsdienst.
Spr. Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking kerkkoor.- H.- Dees,
orgel, J. Koning en F. Kniese,

trompet.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Dr. A. van Biemen, uit Bentveld.

PAROCHIE H. AGATHA. '

Speciale zomerdiensten. H. H.
Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

In de week HJH. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk. Spr. Dhr. J.W. van Zeijl.

Vacantie

!

Rijwielen m. chroomvelgen ƒ115,

—

contant of bet. van ƒ2,— per week.

H. O. CENTRA
KENNEMERPLEIN 1 - HAARLEM
(direct achter Station) TEL. 19373

Geslaagd
De heer A. Abas slaagde voor het
doktoraal examen geneeskunde aan
de Universiteit te Amsterdam.

ADVIEZEN
voor haar- en huidverzorging

dagelijks van 9-6 uur
(Dinsdag tot 1 uur)

in onze moderne damesTcapsalon.

Produits

de beauté

Coiffure-

creations

Watergolf
Coupe

Parfums.

f 3,75

f 1,75
Permanent Wave, com.pl. f17,50
Cold Wave, compleet f17,50

JOH. 1 SrïKERBUÏK
Tborbctkestraat II. Zandvoort

vis a vh Hotel llouwes

TcUfoun 3382



Vereniging „De Haltestraat"
De kracht van onze Haltestraat is, dat zij met de tijd meegaat!

De Veenendaalse
HALTESTRAAT 55 TELEFOON 2839

Voor .jZandvoort en omgeving de alleen-

verkoop van het alom bekende

«HOLLANDIA»

ONDERGOED
voor het gehele gezin.

LIBELLE en VASANA NYLON KOUSEN.

Enorme sortering WOL
Een grote collectie Overhemden en Badgoed.

ZIET DE ETALAGE's.

M.M.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL
Haltestraat 1 - Telefoon 2735

TUINGEREEDSCHAPPEN
IJZERWAKEN
GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
SPORTARTIKELEN
TUINSTOELEN
HAARDEN - KACHELS
GRASMAAIMACHINES ƒ29,95

W. H. Kemper
De eerste Zandvoortse

Beddenspecialist
HALTESTRAAT 21 TELEP. 2119 - 2344

Het beste adres ter plaatse
ETAGE-BEDDEN
VERENDE MATRASSEN
WOLLEN DEKENS '" "

DUBBELDrVANBEDDEN
tegen scherp concurrerende prijzen!

voor
BEDDEN
"DIVANBEDD'EN

""

KANTELBEDDEN

Eigen reparatie-inrichting
Komt, ziet en. overtuigt U!

KERKMAN & LOOS
Vis- en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS
en VERSE GARNALEN.

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

Weekend-reclame

!

500 gr. Doorr.

Osselappen f 1,60

500 gr. Rundvet f 0,60

250 gr. Rookworst f 0,85
a contant afgehaald.

Vleeshouwerij

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30

Zomerbloemen
in talloze kleuren en vele variëteiten!

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Pas ontvangen:
Interlock KINDER SLIPS ƒ0,78

Prima kwal. J. ONDERBROEKJES ƒ0,98

Z Interlock Heren SLIPS ƒ1,48

DIRECTOIRS ƒ0,98

KINDER ZWEMSLIPS ƒ0,89

DAMES BLOUSES ƒ2,58

Heren ZWEMSLIPS, half wol ƒ1,88

HAIRCORD, p. meter ƒ1,98

KINDERJURKJES - BABYGOEDEREN
Baddoeken ƒ0,98 Theedoeken ƒ0,68

WITTE SCHORTEN.
FAVORITA JAPON met BOLERO
POPELINE HEREN PYAMA's.

PLASTIC TRANSPARANT p.m ƒ1.—

WITTE MEISJES BLOUSJES .... ƒ1,65

ONTBIJTLAKENS ƒ3,75

Ruime sortering Onderjurken, Nylonköusen,
Beren Anklets, Badtassen.

De Kampioen
Fa. NOTTEN HALTESTRAAT 59

Leuke Streep-blouses
Vanaf f 4,25

T.C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7.

In elk seizoen:

Chocolade van Groen!
HALTESTRAAT 18 TELEFOON 3403

Als U bij Slager Burger koopt
dan koopt U wat U ziet en . . . ziet U wat U koopt!

U betaalt geen bezorgloon;

geen dure administratiekosten;

U profiteert van onze grote omzet;

en vele andere economische voordelen.

VRIJDAG EN ZATERDAG:

750 gr. doorr. R.lappen f2,48
VOOR DE BOTERHAM:
100' gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst !69ct

Heerl. doorr. Varkenslappen Ham 48 et. 100 gr.

ƒ1,28 500 gr. Pekelvlees 48 et. 100 gr.
Vark. carb. v.a. ƒ1,78 500 gr. Sniiworst 48 et 100 er
Fijne Rib ƒ2,10 500 gr.

fanijworst . ..... 4b et. 100 gr.

Magere Osselapp. ƒ2,10 500 gr. Gebr- Gehakt .

.

29 et. 100 gr.

Vark.fricandeau ƒ2,45 500 gr. P. Rookvlees .

.

48 et. 100 gr.

Magere Vark.lapp^2,25 500 gr. Berliner 45 et. 100 gr.
Reclame Saucijzen

ƒ1,50 500 gr.

Speciale aanbieding:
150 gr. Ontbijtspek 57 et.

150 gr. Kinnebakham 45 et.

' 200 gr. Gek. Worst 59 et.

200 gr. Saks 59 et.

200 gr. Pork 59 et.

Woensdag en. Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltoitr*»t 3 Zandvoort - Tol. 2994- 2643

Toneelver. «Phoenix»
Op de Maandag 20/6 gehouden

algemene ledenvergadering van de
toneelvereniging „Phoenix" is het
bestuur als volgt samengesteld:
Dhr. Volder„ Ie voorz.; Dhr. .v>d.

Straaten, 2e voorz.; Dhr. Jacobs Ie
secr., Stationsstraat 13 hs.; Dhr.
Emous 2e secr.; Dhr. Paardebek,
Ie penningm.; Dhr. de Zwarte 2e
penningm.; Dhr. Stor, commissaris.
Tevens werden de speeldata voor

het seizoen 1955-'56 vastgesteld n.1.:

29 Oct. '55; 14 Jan. '56 en 14 April '56

Bridgen voor pleizier

De bridgeclub hield Dinsdag-
avond haar laatste vriendschappe-
lijke wedstrijd in dit seizoen. De
e.v. clubavond zal gehouden worden
in Sept. De uitslag van deze geani-
meerde avond was:
O.W. lijn: 1. Mevr. v. Wonderen-

Hr. Vleeming. 2. Mevr. Snijer-Hr.
v. Straaten. 3. Mevr. Vleeming-Hr.
v. Wonderen. 4. Dames Vrugt~v.
Staveren. 5. Mej. Gebe-Hr.Gansner.
N.Z. lijn: 1. Dames Bergeyck-

Derksen. 2. Heren" Gebe-T. de Haas.
3. Fam. v.d. .Vlerk. 4 Mevr. Gebe-
Mej. Kuyters. 5. Dames de Haas-v.
Straaten.
Klein slem werd gemaakt door

Mevr. Snijer-Hr. v. Straaten; Mevr.
v. Wonderen-Hr. Vleeming; H.H.
Gebe-de Haas.

Interieur en Kunstnijverheid

,s~

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

Strandkleding en rokken
Ontwerp: FANNY KELK en MEIK GREVE.

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Voor een
goede en doelmatige

Zonnebril
naar de vakman!

Daarom in Zandvoort naar:

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

Haltestraat 5 - Telef. 2174

Erkend ziekenfondsleverancier

Een kort woord, snel en fel
gesproken, heeft méér kracht
dan een lang swaer bericht,
dat slaep'rig uytgeseght

(werdt.
Constantijn Huijgens.

Juist! Dat kan men ervaren in

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat 14 - Telef 2462

Op 1 September a.s. vervalt de 10%
omzetbelasting op textiel.

Zolang willen wij niet wachten
WIJ VERLAGEN NU!!

Met ingang van heden
hebben wij de prijzen van DAMES-,
HEREN- en KINDERKOUSEN (ook

nylon en crêpe)

VERLAAGD!
Komt dat zien! Alleen bij:

HALTESTRAAT 11 '

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,

maar de eerste en het beste!

In één dag gereed!

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

f^MI.LiféÉJRlï^ÊfeRï

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Fantastisch en exclusief
zijn de bijzondere BADPAKKEN van

Rose Marie Reid
regelrecht door ons geïmporteerd
uit Los Angelos.

Verder een uitgebreide collectie in „TWEKA",
„HEINZELMANN", „CATALINA" en „DELA-
NA" BADPAKKEN en BADBROEKEN enz. in
alle mogelijke prijzen.

„STURKA" SHORTS in tientallen modellen
voor Dames, Heren en Kinderen.

„Sturka" Dames SHORTS, reeds vanaf . . ƒ5,95

„Sturka" Meisjes en Dames Vi en lange broeken.

„STURKA" MUNT UIT
IN KWALITEIT, PASVORM EN MODEL.

Wollen boothals DAMES PULLOVERS"
in zuiver wol in diverse kleuren ƒ9,95

Een prachtige sortering

in Dames Lingerie
„EVYAN" ONDERJURKEN, gemaakt door de
wereldbekende „LASTINA" FABRIEKEN, .zijn

ongeëvenaard wat betreft pasvorm, model en
afwerking.

Diverse modellen in PETTY-COATS
ook voor meisjes en kinderen.

DAMES POPLIN ROKKEN~en~BL'OUSES.
"

Kinder BADPAKJES en BADBROEKJES
in katoen en wol . . ƒ2,45

Schattige COCKTAIL SCHORTJES ƒ2,95

ZEER APARTE MODELLEN IN

Dames japonnen
stuk voor stuk gemaakt door de beste

confectionnairs.

TOPPERS ƒ29,75

Regenmantels
IN VERSCHILLENDE KWALITEITEN!

De „Alumin", vlot model, geschikt voor
alle jaargetijden ƒ39,75

Heren Badjassen, chique korte .Dames
Badjasjes, Badhanddoeken en Bad-
lakens, Badtassen en Badmutsen

Textiel- en Confectiemagazijn

DE WAAG"
Telef. 2087Haltestraat 40

Waar U steeds de nieuwste snufjes ziet en waar
U in ieder op^ht tevreden zult slagen!
Ook in Heren Overhemden, Anklets en Dassen

prima aanbiedingen.'

i*«

BURGERLIJKE STAND
24-30 Juni 1955.

Geboren: Peter Edward, zoon van
W. A. M. Jacobs en H. S. Karssen;
Elisabeth Catharina, dochter van H.
Dees en C. Olivier; Linda Alice,
dochter van J. H. Jansen en M. J.

Brugman; Amelia Anna Maria,
dochter van C. P. Heemskerk en A.
M. de Hullu.
Ondertrouwd: L. P. van Brussel

en M. C. C. Houniet; P. A. van
Vechgel en, J. C. Hofman; C. M. K.
van Vugt en M Remmers.
Getrouwd: J. Goezinne en| V. Span-

jer.

Overleden: A. J. van der Moolen,
oud 63 jr., echtg. van A. Paap.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

berijdbaarJuli:

3

4
5

6
7

8

9

2,22 9,30 14,49 22,— 6,30-12,30

2,58 10,— 15,24 22,30 7,00-13,30

3,37 10,30 16,03 23,— 7,30-14—
4,12 11,— 16,37 23,30 8,00-14,30

4,46 11,30 17,11 24,— 9,00-15,—
5,20 12,30 17,45 1,— 9,30-15,30

5,55 13,— 18,18 1,30 10,00-16,30

Voor een aardig geschenk

*
*
*
*

*
*

slaagt U zeker bij het eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

DONANDA
HANDGESCHILDERDE KLEEDJES
BADTASSEN '

ZONNEHOEDEN
SOUVENIRS Ambacht Volendam;

iê

Con Amore etc.

APARTE BYOUTERIEEN
AUTO-MASCOTTES etc. etc.

Donanda heeft, wat U graag geelt!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

vtf&
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 69

2 min. van het station

2 min. from the station

99LION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

Q%f;
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 ra.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Ldefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

W£W£ffSi
TE KOOP : Puch 125 cc.

1951, in prima staat, met
duo en bagage-rek. Prijs

billijk. Telef. 2707.

TE KOOP GEVRAAGD:
oude schilderijen
en MEUBELEN

beschadigd geen bezwaar.
Ook oude sieraden en
alle antiek. TELEF. 2288.

Dame zoekt voor haar 9-

jarig dochtertje in R.K.
middenstandsgezin voor de
komende zomervacantie
OPNAME IN HET GEZIN
tegen volledige betaling.

Br. no. 3 bureau v.d. blad.

HOTEL WELGELEGEN
Hogeweg 56
VRAAGT AFWASS(T)ER.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: Z.g.a.n. bank-
stel f175,— en een 3-delig

2-persoons bed. Telef. 3386

of br. no. 1 bur. v.d. blad.

JONG ECHTPAAR in be-
zit van auto zoekt kennis-
making met dito, om voor
gezamenlijke rekening van
19 tot 26 September een
reisje te maken naar Bel-
gië, Luxemburg en Duits-
land. Br. no. 2 bur. v.d.bl.

GEVRAAGD : WINTER-
OPSLAGRUIMTE voor 2

tenten. Brieven no. 4 Hal-
testraat 12.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
onder let. D. bur. v. d. bl.

Gevraagd: een
WERKSTER

Maandagochtend en Vrij-
dag de gehele dag. Aan-
melden: Mevr. Hendriks,
Brederodestraat 118.

GEVRAAGD:
een NET MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel

BOEKHANDEL LORENZ
Haltestraat 15.

Flinke JONGEMAN GEVR.
ter assistentie bij de stoe-
len van ca. 15 Juli tot eind
Aug. Terminus, tent no. 9.

TE KOOP: 4 pers. ZEIL-
BOOT met kajuit (zee-
waardig). Br. no. 5 bureau
v.d. blad.

MARKIES TE KOOP
z.g.a.n. 3,65 x 1,75. Te be-
zichtigen: Fransen, Oranje-
straat 16. Prijs ƒ75,—.

NETTE LOOPJONGEN
GEVRAAGD. 'Groentehan-
del E.Bos & Zn. Haltestr.28

GEVRAAGD: Aankomend
ELECTRICIEN, ook voor
winkelwerk. H. Schuilen-
burg, Grote Krocht 5.

GEVRAAGD : Net DAG-
MEISJE voor hele of halve
dagen. Mevr. Schuilenburg
Grote Krocht 5.

JONGEN GEVRAAGD om
opgeleid te worden in het
banketbakkersvak. Bak-
kerij v. Staveren, Zeestr.48

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

PENSION LYDIA, Hogeweg 50, zoekt voor direct

een mannelijke kracht
genegen alle voorkomend huishoudelijk werk
te verrichten. HOOG LOON.

Eigenaar van mooi terrein
te Zandvoort

zoekt verbinding met TENNISCLUBS of SPORT-
VERENIGINGEN om gezamenlijk een mooi tennispark
annex midgetgolf, 's winters ijsbaan of rolschaatsbaan
e.d. te maken. Brieven ond. A. 77 Rouma & Co-
Advertising, Herengracht 226, Amsterdam.

Het Dagelijks bestuur van de Stichting „Touring
Zandvoort", stelt gegadigde Zandvoortse sport-
verenigingen in de gelegenheid zich aan te
melden

voor het huren van een
of meer sportvelden
welke zijn aangelegd binnen het circuit.

Aanvragen in te zenden uiterlijk op 9 Juli a.s.

bij het Dagelijks bestuur.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomeiiusf95

Kosterstraat 5

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 1 t.m. Maandag 4 Juli 8 uur

Een nieuwe, hartveroverende film van
AUDREY HEPBURN.
AUDREY HEPBURN - HUMPHRY BO-
GARD en WILLIAM HOLDEN

SABRINA
Betoverend
Charmant!

Meeslepend - Gracieus
Toegang alle leeftijden

Dames! Doei Uw voordeel met onze Zaterdag-reclame!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1 ,65 500 gr. Dik Niervet 60 et.

VOOR DE BOTERHAM:
1 00 gr. Gelard. Lever met \ Q/\ -»,*

lOOgr.Pork < «W Cï.

i
75 et.

I

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,35

500 gr. Lamslappen f 1 ,65

500 gr. Schoudercarbonade f 1,80

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages.'

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

De Penningmeester
van het Comité BEVRIJDINGSDAG 5 Mei 1955,
maakt bekend, dat alle eventueel nog bestaande
vorderingen op het Comité uiterlijk 9 JULI 1955
moeten worden ingediend bij voornoemde Pen-
ningmeester, p.a. kantoor Gemeente-Ontvanger,
Raadhuisplein 4, alhier, daar na deze datum
tot liquidatie zal worden! overgegaan.

Vanaf Dinsdag 5 t.m. Donderdag 7 Juli 8 uur

De schitterendste en grootste revue-film
die ooit werd vervaardigd. Kleur door
Pathé-color. - PAOLA STOPPA
CLELIA MANTANIA - FOLCO LULLI
en NADIA- GRAY

Carosello
Napoletano

m.m.v. BENJAMINO GIGLI.
Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 3 Juli 2.30 uur

SPECIALE MATINEE

Wij presenteren U de prachtige film:

3 jongens en 1. hond
Toegang alle leeftijden. -

MET INGANG VAN VRIJDAG 15 JULI
2 AVONDVOORSTELLINGEN.

BB

1 OO gr. Ham met
1 0O gr. Hamworst

1 50 gram pekelvlees 75 et.

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

150 gr. Pork 50 et.

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

Gemeentelijke Douche-
en Kuipbadinrichting

RAADHUISPLEIN 4

Het Badhuis is geopend op:

Woensdag 9-12 u. v.m. 2-5 u. n.m.

Donderdag 9-12 u. v.m. 2-5 u. n.m.

Vrijdag 9-12 u. v.m. 2-5 u. n.m. 7-10 u. n.m.

Zaterdag 9-12 u. v.m. 2-5 u. n.m. 7-10 u. n.m.

TARIEVEN:
DoucHebad f0,20,

op Woensdag en Donderdag f0,15

Kuipbad f0,50, op Woensdag en Donderdag f0,25.

Ned. Christ. Bouwbedrijfsbond

Inlevering Vac.zegels
en Zegelboekje
Zaterdag 2 Juli, 3 uur, Keizer, Schoolplein 4a.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Te lef. 2703

't Snufje
voor de Huisvrouw!
Het nieuwe Oostenrijkse patent: De FINISTRA
STAPELPANNEN, bieden U ongekende moge-
lijkheden op het gebied van koken. 3 of 4 soorten
spijzen in 25 minuten gaar op één warmtebron.
Alle minerale zouten en vitaminen blijven be-
houden omdat alles droog wordt verhit. Aan-
branden of overkoken is geheel uitgesloten.
Huisvrouwen het is fantastisch! Wij komen ge-
heel vrijblijvend Uw maaltijd als demonstratie
bij U klaar maken, 't Is een enorme besparing!
Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen of de-
monstratie bij de hoofdagent

KLAAS DE VOOGD
SPOORBUURTSTRAAT

Heren Sportschoen

m. PORO-ZOOL; in bruin en zwart ImiwO

L3R!^^49^^/1^^ GROTE KROCHT - TELEF. 2106

M.S0

Zon, maargeen zonnebrand!
Boldoot Sun-Stick - wat een vaeantïevondst ! Strijk even

'

aan (morsen niet mogelijk !) en zie hoe vlugger-dan-vlug

de zon U bruint. Mooi egaal en . . . zonder zonnebrand.

Met Sun-Stick !

Boldoot SUN-STICK BRUINT BEST

BOLDOOT SUNSTICK is verkrijgbaar bij:

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 - TELEF. 2107

Voor Autorijles

Erkende
Autorijschool

„Zandvoort"
THCRBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Erkende
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Langs de Vloedlijn

Een van de moeilijkste op-
gaven in deze wereld is een
vrouw ervan te overtuigen,'
dat óók een „koopje" geld
kost. Ed. Howe.

(en Vrijdag 15 Juli begint de
uitverkooop. Red.).

Weerbericht

Meer dan welke andere plaatsen in

ons land zijn de badplaatsen in
hoge mate afhankelijk van het weer.
De duizenden en nog eens duizen-
den, die van plan zijn een dag aan
strand en zee door te .brengen,
luisteren de avond van tevoren naar
het weerbericht en stellen daarnaar
hun plannen vast. En wanneer ik
dan Zaterdagavond j.l. als Amster-
dammer het weerbericht had be-
luisterd, dan zou geen haar op-m'n
hoofd eraan gedacht hebben, j.l.

Zondag een badplaats te gaan be-
zoeken. Het weerbericht luidde:
Tijdelijk regen, vrij krachtige wind
tussen Zuid en West, koel weer.
U zult het met me eens zijn, dat is

nu juist niet het weertje, dat we
hebben moeten, om ons dagelijkse
plunje voor een badpak te verwis-
selen. Maar weer eens opnieuw
bleek De Bilt niet te hebben kun-
nen vaststellen, dat de in aantocht
zijnde depressie vertraging had en
omzwenkte, zoals men later dit

weerbericht corrigeerde, natuurlijk
toen het al lang te laat was, want
Zondag j.l. was een zéér bruikbare
stranddag, die echter voor een groot
deel bedorven werd door dit on-
juiste weerbericht. Welk een enor-
me • schade dit betekent voor de
badplaatsen in het bijzonder, daar-
van mag De Bilt wel eens goed op
de hoogte, worden gebracht, want
het werd gelukkig nog wel een vrij

drukke dag, maar ongetwijfeld heeft
dit toch duizenden bezoekers ge-
scheeld, die hun voorgenomen plan-
nen wijzigden of uitstelden. Wat
Zandvoort betreft,~dit heeft liever

,
geen bericht, > dan pó'n> bericht! En

khet is, niet de eerste maal,' dat 'De

Estafette

Opnieuw héb ik mij tijdens de 10de
Zandvoort-Estafette afgevraagd,
waar de grens van het sportieve
element > wordt bereikt. Men kan
toch moeilijk meer van sport spre-
ken wanneer men verscheidene
lopers geheel achter hun adem en
uitgeput tot het uiterste, de finish-
lijn zag. passeren. Doet zich hier
niet hetzelfde probleem voor, dat ik
onlangs rondom de auto-rennen
aan de orde stelde, n.l. dat óók hier
méér dan het normale van de mens
gevergd wordt? Ging ook hier de
sensatie niet boven de sport? Laten
we maar héél eerlijk zijn: vonden
we het geen sensatie als een loper
in elkaar zeeg? Persoonlijk heb ik
gezien, hoe ze, liggend op een
brancard moesten worden bijge-
bracht, soms met doktérshulp en
het duurde enkele malen langer
dan een kwartier, vóór ze weer bij

hun positieven waren. Er is m.i.

maar één oplossing: voor niet ge-
trainde lopers — en er waren er
ditmaal héél veel — moest dit lood-
zware traject over de straat, taboe
worden verklaard. Men zet óók geen
ongetrainde coureur in een race-
auto en zelfs de getrainden maken
nog wel eens brokken.

Pech

Nadat zijn vader, de heer I. Petro-
vitch, enige tijd geleden in de
Mariastichting werd opgenomen,
werd óók diens zoon Dragan vorige
week opnieuw in dit ziekenhuis
een tijdelijk verblijf toegewezen,
vader en zoon met vrijwel dezelfde
kwaal, n.l. aan de maag. Voor deze

Prachtig geslaagde
tiende Zandvoort-Estafette

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:,

„Beter slecht weer
as helegaer* gien weer!"

18 ploegen hadden zich voor deze
estafette gemeld en om kwart voor
achten loste burgemeester Mr. H.M.
van Fenema Zaterdagavond het
startschot. De, politie had voor een
prima afzetting gezorgd, zodat de
lopers het gehele parcours ongehin-
derd konden lopen. Daar de heer
D. Petrovitch door plotselinge op-
name in het ziekenhuis wegens een
ernstige ziekte verhinderd was, via
de microfoon verslag uit te bren-
gen, geschiedde dit thans door de
heer G. E. Eikelenboom, die een
bijzonder vaardig en enthousiast
speaker bleek te zijn.

Van het begin af aan toonde D.S.B,
uit Haarlem zich verre de meer-
dere, zij het ook, dat „de Kruisster"
uit Amsterdam meerdere malen de
D.S.B.-lopers belaagde. Ook bij deze
2de lustrum-estafette wist D.S.B,
op de door het Gemeentebestuur
van Zandvoort beschikbaar ge-
stelde wisselbeker beslag te leggen,
thans voor de 2de maal, terwijl men
voor' de 6de maal de estafette won.
Er werden onderling in deze straat-
loop fraaie en felle gevechten ge-
leverd, een voorbeeld daarvan was
zeker de strijd tussen de beide
Zandvoortse ploegen, een gecom-
bineerd Zandvoortse ploeg van
Zandvoortmeeuwen en de ploeg van
de H.K. voetbalver. T.Z.B., de tijd

bracht dit ten volle tot uitdrukking,
n.l. de Zandvoort-ploeg 37,23 min.
en T.Z.B. . 37.24 min., resp. op de
8ste en 9de plaats.

In het Raadhuis werden na af-
loop de lopers door het gemeente-
bestuur ontvangen en reikte bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenema
de prijzen uit. De beide wethouders
en. vele raadsleden waren hierbij

tegenwoordig. Ingeleid door de
"Vooïzitter;~*d"ë"~heer- H.' B.~~ Brink, -

memoreerde de burgemeester, dat
Zandvoort zéér gesteld is op deze
estafette" en huldigde daarna in
hartelijke bewoordingen de heer J.

Vissers, die tien jaar lang deze
estafette organiseerde en dit thans
voor de laatste maal deed, omdat
drukke werkzaamheden hem dit in 't

vervolg verhinderen. Als herinnering
aan het belangrijke werk, dat de
heer Vissers hiermede voor de ge-
meente Zandvoort verrichtte, over-
handigde de burgemeester hierna

aan de heer Vissers een in zéér
waarderende woorden gestelde
brief, waarin hem voor dit werk
dank werd gebracht. Het schrijven
ging tevens vergezeld van een
fraaie bloemenhulde.

Nadat de heer Vissers zijn dank
had betuigd, ging de burgemeester
over tot het uitreiken van de prij-
zen en wel als volgt:

1. D.S.B. Haarlem 34,49 min.;
2. De Kruisster, A'dam, 35.01 min.
3. Z.F.C., Zaandam, 35.03 min.
4. I.V.V., Landsmeer, 35.25 min.
5. T.Y.B.B. 1, Haarlem, 35.37 min.
6. Blauw Wit, A'dam, 36 min.
7. S.H.S., Spaarndam, 36.46 min.
8. Zandvoortploeg, 37.23 min.
9. T.Z.B., Zandvoort, 37.24 min.

10. De Geuzen, A'dam,, 37.58 min.
11. Wijk aan Zee, 38.11 min.
12. D.S.B. 2, 38.17 min.
13. Geel Wit, Haarlem, 38.25 min.
14. Assendelft-, 38.26 min.
15. Z.F.C. 2, 38.27 min.
16. I.V.V. 2, 39.17 min.
17. T.Y.B.B. 2, 40.17 min.
18. Energie, Haarlem, 42 minuten.

De heer Fennis- van D.S.B. (42

jaar) ontving als oudste loper bo-
vendien een fles Eau de, Cologne;
de heer G. Hoorn van Z.F.C, een
extra medaille voor de snelste
ronde, n.l. 6 min. 35 seconden

;

de heer Scholten van Energie als

langzaamste loper, n.l. 8 min. 54 s.

een etui met lepel en vork; de
snelste Zandvoortse loper, de heer
C. Vossen van T.Z.B, in 6 min. 46
sec, eveneens een extra medaille
en de heer A. Koning, als lang-
zaamste Zandvoortse loper n.1. 8
minuten, 10 sec, een paar spikes.

Behalve D.S.B. dat gezeten in een
open auto, met een fraaie krans
êen eré-ronde' over "hét parcours-
reed, ontvingen de heren Joustra
van D.S.B. en Bergers van Z.F.C,
een krans, omdat zij voor de 10de
maal deze estafette hadden meege-
lopen. Assendelft ontving een krans
omdat men als complete ploeg voor
de tiende maal had meegelopen.
Tenslotte werden de heer en mevr.
Schuilenburg gehuldigd en de laat-
ste in de bloemetjes gezet, omdat
zij wederom, thans voor de tiende
maal hun huis en balcon voor de
wedstrijd hadden beschikbaar ge-

steld, ten behoeve van microfoon-
verslag en tijdopname.
Van de gezamenlijk deelnemende

ploegen ontving tenslotte de heer
Vissers een enveloppe met inhoud,
om hiervoor een aandenken te ko-
'pen aan de tien estafettes, die hij

had georganiseerd.
Door vele ploegleiders werd nog

op enthousiaste wijze het woord ge-
voerd, waarbij algemeen de hoop
werd uitgesproken, dat de heer
Vissers voor dit evenement behou-
den zou blijven en waarbij men
deze estafette als een zéér bijzonder
gebeuren op athletiekgebied prees,
waarna tenslotte de heer Brink
allen dank bracht, die ertoe hadden
medegewerkt dat ook deze tiende
Zandvoort-Estafette voor voetbal-
lers zo uitnemend slaagde.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

BURGERLIJKE STAND
1—7 Juli 1955.

Geboren: Methilde „Catharina Ca-
rolina, dochter van K. C. Goos en
A. C. Kalff; Trijntje Clara, dochter
van M. Sebregts en A. Loos; Wessel,
zoon van J. van der Ploeg en M.
Pol; Bernhard, zoon vant D. J. Vis-
ser en R. Kuipers.

..
..

1
G

i
etyy.iwd^ JVT, S: van den^Boo-,

gaard en E.~J."Kuijpers Wentinki
Overleden: E. Reuter, oud 25 jr.

HOOGWATER



ZD&r -jDodecfci t^etrovltck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Stern? chansonf

f ^
HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

In ons cabaretprogramma:

MOVRA ET MARVEN
Internat. Danspaar.

k

EASO
Spaanse zang en dans.

*

THE ALTON PUPPETS
Puppets Lead a Life
of their own.

*
Zondagmiddag Matinee

K~

Zo juist ontvangen:

Grundig nieuwe
Bandrecorder
Speelduur 2 u. Frequentie 10.000 Hz.

Voor de prijs van

f 578,00
Vrijblijvende demonstratie.

Officieel Dealer.

TECHNISCH BUREAU

F£ENSTRA
Haltestraat 57 Zandvoort

Voorkomt mottenschade!
door gebruik van onze prac-
tische plastic KLEREN-BOX.
Plaats voor 8 klerenhangers.
Thans slechts ƒ6,25

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ^"*|
Prinsesseweg 15

. DUL Telef. 2066

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Televisie-demonstratie

De fa. F.H. Penaat demonstreerde
Woensdagavond in haar winkel
aan de Kostverlorenstraat no. 7

voor een aantal genodigden het
allernieuwste, eerst deze week ont-
vangen televisie-toestel van Ne-
derlands fabrikaat. Er was voor
deze demonstratie grote belang-
stelling. Opnieuw bewees de Ne-
derlandse industrie met de vervaar-
diging van dit nieuwe toestel,waarin

de meest moderne vindingen zijn

verwerkt, een voorname plaats in

te nemen op dit gebied. Het nieuwe
toestel is uiterst makkelijk te be-
dienen met slechts twee knoppen en
buitengewoon helder van beeld en
geluid. Bovendien is de prijs ervan
thans aangepast aan de nieuwe
daarvoor geldende rijksvoorschrif-

ten en — gelet op het beeld, dat
43 cm. groot is — opnieuw aanmer-
kelijk gedaald.

Het moet wel een groot genot
zijn, een dergelijk toestel te bezit-

ten. Gelet op de prijsdaling en de
steeds beter wordende kwaliteit

zal dit thans in opnieuw breder
wordende kring mogelijk zijn.

Hannie Schaftschool

Van de Hannie Schaftschool, hoofd
de heer H. van Ekeren, slaagden
voor de Ie klas van het Coornhert-
lyceum: Conny Basart, Simon Blom,
Dick van Dijk;

de H.B.S. A: Else Keislair, Leo
Grosze Nipper;

de H.B.S. B: Rudi Deutekom;

het Kennemer Lyceum: Marjo-
lencke Dalmeyer, Eduard P. Wie-
ner, Jürgen Swart.

De zwarte schijf

Een fraaie zaak werd Zandvoort
opnieuw rijker met de opening van
de gramofoonplatenhandel „Disco-
taria" in de winkelgalerij aan de
Thorbeckestraat no. 15, welke j.1.

Vrijdag plaats had.
De eigenaar, de heer J. Gebe,

blijkt een man te zijn die tot in de
details met deze zéér moeilijke
branche op de hoogte is. Want op
het gebied van de gramofoonplaten-
verkoop wordt een terrein betreden
zó uitgestrekt, zó gevarieerd en zó
ingesteld op persoonlijke voorkeur,
dat een grote kennis wordt vereist
en de heer Gebe heeft die kennis,
hetgeen ons tijdens het gesprek,
dat wij met hem voerden en de
demonstratie, die hij daarbij gaf,

ten volle duidelijk werd. Bovendien
heeft de heer Gebe persoonlijk een
weergave geconstrueerd via een
ingenieus uitgedacht toestel met
vier onafhankelijk van elkaar op-
gestelde luidsprekers die de werke-
lijkheid natuurgetrouw voor U
brengt, zonder een enkel bijgeluid.
Een enorm aantal platen is in de

zaak voorradig op alle gebied, mo-
dern, klassiek, amusementsmuziek,
langspeel en normaal en met gulle
hand verstrekt hij U de nieuwste
catalogi van de uitgekomen platen.
Het is een zaak, waar de gramo-

foonplatenliefhebber haast niet
vandaan kan komen, prettig en
overzichtelijk ingericht, en waar U
rustig kunt luisteren en genieten.
Een bedrijf, dat het in Zandvoort
zeker doen zal en waarmede wij de
heer Gebe van harte geluk wensen.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
wat MijnhaR"1' maakt is goed

Zandvoorts schooljeugd

deed verkeers-examen

Nadat op 8 Maart de Zandvoortse
schooljeugd uit de hoogste klassen
het schriftelijk schöolverkeers-
examen 1955 had afgelegd, volgde
Donderdag j.1. het practische ge-
deelte van deze proef, waarvoor
ook dit jaar weer de Zandvoortse
verkeerspolitie was ingeschakeld.

In theater Monopole had Don-
derdagmiddag 30 Juni de prijsuit-

reiking plaats door burgemeester
Mr. H. M. van Fenema.
De korpschef van politie, de heer

H: P. Huijsman, sprak- hier als

voorlopig voorzitter van de afdeling
Zandvoort van de vereniging Veilig

verkeer i.o., de aanwezigen een har-
telijk woord van welkom, toe, in het
bijzonder de heren bestuurders van
de vereniging „Veilig verkeer" uit

Haarlem.

De jeugd werd hierna in de eer-
ste plaats verrast met een sublieme
en sterk tot de verbeelding spre-
kende opvoering van het jeugd-
toneelspel: „Sjors, Sjimmy en de
tijger", door het Nederlands revue
en toneelgezelschap onder leiding

van de heer H. Straeter. Dit gezel-

schap bewees met deze fraaie en

welverzorgde opvoering, wat er
nodig is, om de jeugd in voort-
durend gespannen aandacht te hou-
den en oogstte met de opvoering
een enorm succes.

Het was ruim 5 uur, voordat
Zandvoorts burgemeester kon over-
gaan tot het uitreiken van de
diploma's en prijzen. In zijn toe-
spraak tot de jeugd bracht del bur-
gemeester hulde aan allen, die
medewerkten om opnieuw dit ver-
keers-examen tot een succes te
maken, hetgeen elk jaar méér
noodzakelijk wordt, omdat het ver-
keer ieder jaar moeilijker, gevaar-
lijker en uitgebreider wordt.

Gevoelvolle woorden wijdde spr.

aan oud-wethouder A. J. van der
Moolen, die zéér kort geleden over-
leed en herinnerde de jeugd eraan,
dat deze voor dit jeugdwerk altijd

zéér geïnteresseerd was en als

voorzitter optrad van de indertijd
in Zandvoort gevormde verkeers-
commissie. „Jullie draagt hem een
goed hart toe", aldus spreker, „om-
dat hij in alles met de jeugd van
Zandvoort meeleefde".
Vervolgens ging de burgemeester

over tot het uitreiken der diploma's,
waarbij de volgende resultaten wer-
den behaald:

Voetgangers-examen:
Hannie Schaftschool, geslaagd 12,

afgewezen 5; Julianaschool 11, 5;

Karel Doormanschool 6, 10; Maria-
school 5, 22; Wilhelminaschool 32 10;

Dr. Albert Plesmanschool 17, 6.

Totaal geslaagd 83, afgewezen 58.

Percentage geslaagden 59%.
Rijwielexamen: Hannie Schaft-

school, geslaagd 16, afgewezen 8;

Julianaschool 9, 2; Karel Doorman-
school 10, 12; Mariaschool 6, 7;

Wilhelminaschool 26, 5; Dr. Albert
Plesmanschool 19, 4. Geslaagd 69°/o.

Behalve de diploma's werden aan
de geslaagden met het hoogste aan-
tal punten extra prijzen uitgereikt,
t.w. als 1ste prijs een waardebon
van ƒ5,—; 2de prijs een waarde-
bon van ƒ3,— ; 3de prijs een waarde-
bon van ƒ2,50; 4de prijs diploma
met wimpel en insigne en 5de prijs

diploma met wimpel.

Voeten en oksels fris door Pu rol- poeder

Aanbesteding
Ten kantore van de dienst Publieke
werken ' nad Maandagmiddag"-' de
aanbesteding (op uitnodiging) plaats
voor het verrichten van grondwerk
en het maken van een klinkerver-
harding op het terrein waar de 140
woningen voor de woningbouwver-
eniging „Eendracht maakt macht"
worden gebouwd, het zgn. „hoog-
bouwplan" in Zandvoort-Noord.
Materiaal hiervoor wordt gedeel-

telijk door de dienst P.W. bijge-
leverd. Ingeschreven werd door de
fa. A. A. Schelvis te Zandvoort
voor ƒ5443,— en door het aanne-
mersbedrijf H. Keevel te Amster-
dam voor ƒ5895,—. De gunning werd
aangehouden.

In groeiend Zandvoort
Dat óók de Zandvoortse winkelier
rekening weet te houden met het
steeds groeiende Zandvoort, bewees
wel de heer Jac. Versteege in de
Pakveldstraat no. 21, die opnieuw
zijn verkoop aanzienlijk uitbreidde.
Ging de heer Versteege zich reeds
geruime tijd toeleggen op de ver-
koop van bromfietsen, waarvan hij

nu de meest bekende merken uit
voorraad levert, thans heeft hij het
agentschap verkregen voor de ver-
koop van diverse merken zware
motoren en scooters. Het is een
genot, deze fonkelnieuwe en fraaie
machines bij hem te aanschouwen.
Het is buiten alle twijfel dat in

Zandvoort de belangstelling voor
motorische voertuigen zéér groot is,

hoe zou dat ook anders kunnen in
een gemeente, dat een circuit rijk is.

Daarom durven wij de heert Ver-
steege gerust voorspellen, dat deze
nieuwe uitbreiding van zijn bedrijf
een groot succes zal blijken te zijn.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Wilhelminaschool

Toelatingsexamen deden voor het
Christelijk Leceum: Paula Bindels;
Sari van Duivenboden; Charles
Dusseau; Ankie van Holten; Jan
v. d. Mije; Kees de Nobel; Mario
Stein; Leo v. Toornburg; Dries Vis-
ser; Lieske Wagelaar;
Voor het Coornhertlyceum: Tineke
Buissink.

Lepeltjes-actie

In verband mep het 10-jarig be-
staan van kleuterhuis „Margriet"
te Haarlem, alwaar zwakke kinde-
ren een goede verzorging ontvan-
gen, wordt op initiatief van de
Haarl. Uurwerkhandel te Haarlem,
een zwaar verzilverd lepeltje aan-
geboden tegen dei prijs van ƒ1,25.
De opbrengst komt ten goede aan

de kas van genoemd Huis ter in-
richting van de speeltuin.
Indien onder de inwoners van

onze gemeente vrijwilligers zijn,

die zich ter beschikking willen stel-

len voor de verkoop van dit jubi-
leum lepeltje, kunnen zij zich op-
geven bij Mevr. v. d. Wall-Knies,
Café-Rest. La Mer, Zeestraat 26.

De actie zal worden- ingezet
Maandag 11 Juli des avonds. Dan
zal de Tyroler kapel een muzikale
rondgang maken door het dorp en
na afloop concerteren op het Raad-
huisplein.

Geslaagd
Woensdag j.1. slaagde aan de Ge-
meentelijke universiteit te Amster-
dam voor het prop. examen in de
theologie de heer Henri Berton te

Zandvoort. Onze hartelijke geluk-
wensen, speciaal met het feit, dat
hij dit belangrijke resultaat wist te

verkrijgen na slechts 1 jaar studie.

ZANDVÓ O R TE R S
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Hoe zouden wij
beter ' de nage-
dachtenis aan
oud-wethouder A.
J.van der Moolen

die in de loop van vorige week
overleed, kunnen eren, dan door
weer te geven, wat aan zijn graf
gesproken werd? Zaterdagmorgen
j.1. werd zijn stoffelijk overschot ter
aarde besteld en rondom de ge-
opende groeve hebben vele sprekers
de .verdiensten van deze Zandvoor-
ter op verschillend gebied in een
helder licht geplaatst. Hoe duidelijk
is uit deze woorden gebleken, wat
Zandvoort in oud-wethouder Van
der Moolen heeft verloren.

Onder de zéér vele belangstellen-
den werden o.a. opgemerkt vele
Zandvoortse raadsleden, hoofden
van Zandvoortse bedrijven en in-
stellingen, het bestuur van de afd.
Zandvoort van de P.v.d.A. en van
de woningbouwvereniging „Een-
dracht maakt macht" en de oud-
burgemeester van Zandvoort, de
heer H. van Alphen.

Een groot aantal bloemstukken
dekte de baar, waaronder een
prachtige krans in de Zandvoortse
kleuren (geel-blauw) van het Ge-
meentebestuur van Zandvoort.

Nadat de kist in de groeve was
neergelaten, trad als eerste spreker
naar voren wethouder A. Kerkman,
het woord voerend namens het
Gemeentebestuur. Spreker deelde
mede, dat burgemeester Mr. H.M.
van Fenema door zéér dringende
ambtsbezigheden tot zijn groot
leedwezen verhinderd was, aanwe-
zig te zijn,- terwijl wethouder W.
van der Werff als wnd. burgemees-
ter in verband met zijn werkzaam-
heden zich evenmin had kunnen
vrijmaken. Wethouder Kerkman
schetste de grote verdienste van de
overledene voor de gemeente Zand-
voort, die 27 jaar lang lid van de
gemeenteraad was en zich in alles

een goed bestuurder betoonde. Geen
moeite was hem ooit teveel en hij

toonde zich de ware democraat.

Zandvoort eerde hem, door reeds
bij zijn leven een straat naar hem
te noemen. Spreker memoreerde,
hoe de moeilijkste jaren van dit

arbeidzame leven de laatste zeven
jaar waren, toen hij lichamelijk
onmachtig werd, actief werkzaam
te zijn, doch geestelijk in alles bleef
medeleven. „Zijn werk en zijn per-
soon zullen in Zandvoort altijd in

dankbare herinnering blijven voort-
leven", besloot spreker.

c A. J. van der Moolen J
Vervolgens voerde het woord de

heer G. J. Sterrenburg namens de
afdeling Zandvoort van de Partij

van de Arbeid. Deze noemde de
overledene een „vriend van zovelen
in Zandvoort en daarbuiten", die

jarenlang onbetwist leidsman was
eerst in de S.D.A.P., daarna in de
P.v.d.A. Zijn werk genoot alom
grote bewondering en dankbaarheid.
Dit werk kan door anderen slechts

aarzelend worden voortgezet, doch
in zijn geest zal worden voortge-
gaan met de strijd tot verheffing
van de mensheid.

Namens de federatie van Haar-
lemse woningbouwverenigingen
sprak de heer J. de Braal uit Haar-
lem, die aan de groeve dank bracht
voor alles, wat de overledene in het
belang van de volkshuisvesting
deed, daarbij zich talrijke vrienden
makend door zijn beminnelijk op-
treden. „Zo óóit een leven niet

tevergeefs was, dan was het zeker
dit leven", besloot spreker.

De heer A. Molenaar sprak na-
mens de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht", die er-
aan herinnerde, dat de overledene
als voorzitter van de vereniging in
de moeilijkste jaren op de bres
stond voor een betere volkshuis-
vesting in Zandvoort. Zijn voorbeeld
zal altijd blijven staan als een
baken in zee.

Een zéér persoonlijk en uitermate
sympathiek woord sprak hierna

oud-burgemeester H. van Alphen.
Spreker begon met erop te wijzen,
dat hij in November 1942 als door
de Duitsers ontslagen burgemeester
voorlopig afscheid moest nemen
van zijn trouwe medebestuurder,
thans aan deze groeve is dit af-

scheidswoord voor altijd. Spreker
bracht de overledene dank voor zijn

plichtsgetrouw medebesturen van
de gemeente Zandvoort, waarbij
goede adviezen en een prettig
karakter om de voorrang streden.
Met hem en de heren Slegers en
Bosman heerste in" het college steeds
een prettige en collegiale sfeer.

Wethouder Van der Moolen had een
buitengewoon karakter, was een
man, die overal tijd voor had en
bovendien een sieraad voor de
partij die hij vertegenwoordigde.
Hulpbehoevend en minder bedeeld
Zandvoort zal deze man zéér mis-
sen. Spreker besloot zijn toespraak
,met een hartelijk persoonlijk woord
tot de weduwe en kinderen.

Als laatste spreker vertolkte de
heer H. van Ekeren de gevoelens
der Nederl. Onderwijzersvereniging
en bracht namens het onderwijzend
personeel van de openbare lagere
scholen in Zandvoort de overledene
hartelijk dank voor alles, wat deze
in het belang van dit onderwijs ver-
richtte, waarbij hij zich een zéér
soepel man betoonde, doch zonder
prijsgeving van zijn principes.

Nadat tenslotte het vrouwenkoor
van de afd. Zandvoort van de Stem
des Volks aan de groeve nog een
lied gezongen had, dankte een zoon
van de overledene voor de grote
belangstelling, tijdens ziekte en na
het overlijden van zijn vader be-
toond.

Zo nam Zandvoort, rondom dit
nieuw gedolven graf onder de altijd

groene dennen op deze koude zo-
merdag afscheid van een man, die
maar één verlangen, had, n.1. in alle
opzichten goed te zijn en goed te
doen met een grote liefde voor het
dorp waaraan hij zijn hart had ver-
pand. Zandvoort zal deze waarach-
tige mens nimmer vergeten. K.

Godsdienstoefeningen
. GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 eni 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. R. H. Oldeman. Bed. H. Doop.

7 uur: Ds. J. Bronsgeest, pred. te
/ Haarlem. Jeugddienst.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Ds. R. H. Oldeman.

Woensdag 13 Juli, 20 uur: Concert
en Wijdingsdienst. Spr. Ds. R. H.
Oldeman. Medewerking van „Die
Haarlemsche Musyckkamer" en
H. Dees, orgel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. A. Noorman, uit Zaandam.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdiensten. H. H,

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk. Spr. Joh. H. van Oost-
veen, evangelist te Voorburg.

Alles tegelijk gaar
Wanneer we ditmaal weer een ogen-
blik Uw aandacht vragen voor de in
Zandvoort wonende blinde stand-
werker Klaas de Voogd, wonende
in zijn wagen in de Spoorbuurt-
straat, dan is dat niet, omdat Klaas
weer een nieuwe boot op stapel zou
hebben staan, waarmee hij wil gaan
varen, — daarover vertellen we U
misschien later wel weer eens wat,
doch wel hierom, omdat we op-
nieuw versteld hebben gestaan over
de energie en de werklust, waarin
deze blinde menig normaal ziend
mens te» voorbeeld is. Klaas heeft
n.1. weer iets nieuws op de kop ge-
tikt, een artikel, waarmee hij niet
op de markt kan gaan staan, omdat
het zich daarvoor niet leent en dat
hij toch graag onder de aandacht
van de mensen wil brengen. Hij vroeg
ons, hoe hij dat voor elkaar moest
boksen en we beloofden hem, er
iets over te zullen schrijven. Dat
nieuwe artikel is een stapelpan,
vier tot acht pannen van fraai
alluminium passen precies op
elkaar, in dë onderste pan komt een
laagje water en met de stoom die
naar de daarboven gestapelde pan-
nen voert en die elk weer anders
zijn van constructie, wordt Uw
maaltijd gaar gesmoord. Niet ge-
stoomd of geforceerd, doch op een
rustige, normale wijze. Met deze
pannen maakt,U in tijd van nog geen
half uur een uitgebreide maaltijd
gereed, terwijl U slechts voor één
pan de vereiste hitte nodig hebt,
dus een grote brandstofbesparing,
uiterst hygiënisch, terwijl geen
enkel deel van de voedingsstoffen
verloren gaat, door afgieten of i.d.,

want aardappelen, groenten enz.
worden droog gekookt. Het is enorm
interessant en verbazend lekker,
dat hebben wij zelf kunnen, consta-
teren, het is ook minstens zo inte-

ressant om het Klaas en zijn echt-
genote enthousiast te horen uitleg-

gen en zien demonstreren.
Wij hebben mensen gesproken,

die deze stapelpannen van Klaas
hebben gekocht en ze zijn er ent-
housiast over. Wij geloven dat U
dat ook zult zijn, wanneer U ermede
hebt kennis gemaakt. Voor pensions
en hotels lijkt ons deze eenvoudige
en vlugge kookwijze bovendien een
grote uitkomst. Wij hebben Klaas
beloofd, er de aandacht op te zullen
vestigen om hem te helpen en dat
doen wij bij deze. Vraagt U gerust
eens een demonstratie, U zult er
zeker geen spijt van hebben.

Succes voor Mannenkoor
Het Zandvoorts Mannenkoor nam

Maandag 20 Juni j.1. deel aan -het
zangfestival, uitgeschreven door de
IJmuider Harmonie, waaraan vijf

mannenkoren] medewerkten.
De IJmuider kunstcriticus, de hr.

A. J. van der Weijden schreef naar
aanleiding hiervan in Haarlems
Dagblad:

„Uit Zandvoort was het mannen-
koor o.l.v. B. J. Bylevelt gekomen,
dat het lang niet gemakkelijke koor-
werk „Tibur" vani Alphons Diepen-
brock liet horen. Het blonk uit door
zuiverheid en fraaie dynamiek. De
stemmen waren geschoold, zodat de
kunstzinnige aanvoerder klankrijke
effecten wist te bereiken. Dit was
eveneens in „Haec Dies" van Vran-
ken het geval".
Ons mannenkoor kan 't hiermede

doen, het betekent een groot succes.
Wij hadden trouwens reeds verno-
men, dat het optreden van ons
koor één der hoogtepunten van het
festival is geworden. Leider en
zangers: van harte gelukgewenst

!

Rolschaatsenclub Zandvoort.
De rolschaatsenclub „Zandvoort"
heeft besloten, dat bij voldoende
deelname er voor dei leden, gelegen-
heid zal zijn, rolschaatsen bij de
vereniging te huren, indien zij deze
zelf niet bezitten. Men stelt zich
verder voor, gedurende de winter-
maanden gelegenheid te geven tot
schaatsenrijden op ondergespoten
terrein. Besprekingen hierover wor-
den momenteel gevoerd. Wat het
rolschaatsen betreft, zal er klassi-
kaal les worden gegeven.

Met grote vreugde en dankbaarheid
geven wij U kennis van de geboorte
van onze dochter

MARGARETHA MARIJTJE.

E. Bos.
A. Bos-ter Wisscha.

Zandvoort, 5 Juli 1955.
Willemstraat 8.

Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem.

De wederzijdse ouders geven hierbij
kennis, dat op 4 Juli j.1. zijn

getrouwd:
JAN DE1 JONG

en
JEANNE JONGEBLOET

Youngestreet 36, Richmondhill.
Ontario, Canada.

Huwelijksinzegening werd verricht
door Ds. Hepburn, Presbitaryan-
Church, Richmondhill.

t
Na ruim vier jaar heeft God
weer tot Zich genomen onze
kleine lieveling

Leo
na een zeer kortstondige
ziekte.

Zijn diepbedroefde ouders,
zusje en broertjes.

J. J. Disseldorp.
H.M.C. Disseldorp-

Heemskerk.

Zandvoort, 1 Juli 1955.

Koningstraat 1.

Bekendmaking
Na een noodgedwongen sluiting

wegens ziekenhuis-opname, delen
wij onze geachte clientèle mede, dat
ons

SIGARENMAGAZIJN „CORONA",
Oranjestraat 9 - Telefoon 2894

vanaf heden weer normaal geopend
is - G. Ch. v.d. VORST Jr.

Zandvoort, 8 Juli 1955.

Eerste reddingsstokken

op het strand

De stranddienst van de Zandvoortse
politie is einde vorige maand over-
gegaan tot het plaatsen van de
eerste reddingsstok met 100 meter
lijn op het strand vóór de politie-

post in de Rotonde. Het goede voor-
beeld werd reeds gevolgd door de
strandpachter A. Bol. Men hoopt dat
spoedig óók de andere strandpach-
ters hiertoe zullen overgaan, omdat
dit eenvoudige, niet dure en hoogst
doelmatige reddingsmiddel, bij uit-
stek geschikt is om hulp te ver-
lenen aan in nood verkerende ba-
ders of zwemmers met voldoende
waarborg voor de veiligheid van de
redder(s). Het apparaat bestaat uit
honderd meter nylonkoord aan een
haspel, welke bevestigd is aan een
zgn. reddingsstok, aan het uiteinde
waarvan een aantal drijfkurken aan
een lus van touw is bevestigd.
Langs de lijn kan de redder zich
dan in zee begeven en de stok aan
de drenkeling toesteken, die zich
dan kan vastgrijpen aan deze lus.

Het geheel is in een standaard ge-
plaatst, van waaruit men het in een
oogwenk naar zee kan medenemen.
Het is een opmerkelijk feit dat
nóch de jeugd, nóch de ouderen tot
dusverre deze reddingsstokken als

speelgoed hebben willen gebruiken.
Men heeft er zoveel waardering
voor, dat men ze angstvallig be-
waakt en kinderen waarschuwt,
wanneer zij/ met het touw, dat zich
daarvoor bij uitstek leent, zouden
willen gaan spelen.

Balcön-varia
Wullum: Dat was toch wel 'n ellen-
dig ongeluk Aerie met dat jonge
maisie op ons strand.

Aerie: Zeg dat wel jü, de leste jaere
nebbe we in Zanvert gien ver-
dronke mense meer 'ehad en nou
was 't opiens weer raek.

Wullum: 't Bewaist alweer Aerie,
dat onze zee nóóit te vertrouwe
is al is ie as een sloot zo vlak
dan ken] ie nog 't gemienste zain.

Aerie: En daer komt nog bai Wul-
lum, dat vooral onze boitelanse
gaste, niks wete van de kracht
van 't zeewaeter, d'r zain d'rbai
die hebbe nog nooit de zee 'ezien,

ze vinde alles mooi en prachtig
en ze speule in de golleve, totdat
'n grote kieper ze onderstebove
gooit, dan worde ze bang en joist

daerdeur kan dan 't erregste
'ebeure.

Wullum: Zo is 't jü en daerom mot
'r voortdurend toezicht zain want
die mande an de maste die voor-
komme gien ongelukke. En 't is

nóóit bai te houwe óók, want de
zee is elk half uur anders.

Aerie: Joist Wullum, want de
meeste mense wete wel, dat bij

Oostewind de gladde zee 'evaerluk
is, maer onderlest is 't 'ebeurd
bai een briesie oit 't Weste, dat de
vlette van de badinrichtinge an
twie ankers moste worde vast-
'ehouwe, zo venainug trok 't

waeter en tóch hing er toen hele-
gaer gien mand an de mast.

Wullum: Daerom joist Aerie, d'r
mot toezicht zain, aigeluk ken je ,

de baeders en zwemmers die de
zee niet kenne, gien ogenblik al-
lienig laete.

Aerie: 't Is moeilek Wullum, hard-
stikke moeilek, want je kan" toch
óók niet bij iedere baejer 'n soort
waekhond neerzette. Weet je, wat
mai nog 't beste laikt? Dat al

onze mense op 't strand de hande
in mekaer slaen om saeme naer
'n oplossing te zoeken, die d'rveur
zorgt, dat ons strand z'n naem als
vailug strand houdt, want dat we
hier in Zanvert • overal baeje en
zwemme magge is een voorrecht,
waer ze allegaer maer es wat
voor motte overhebbe.
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Thorbeckestraat 15
Zandvoort.

Een flinkejongen en
meisjes
kunnen nog geplaatst worden als aank. stiksters en leerl. stik-

sters; geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O.

„ELWI" Schoolstraat 2
A. v.d. MIJE & Zn.

WONINGRUIL:
A'dam-West - Zandvoort
Aangeb.: Nieuw huis, bev.
1 zit-eetk. 3 slp.k. douche-
cel, keuken, overal warm
water.Vrije zolder en berg-
ruimte in ben. etage. Gevr.
huis te Zandvoort. Br. aan
J.v.d.Mije, Westerparkstr. 5

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Ktrkstrut 28 Tolof. 2793

Bekendmaking
Vanaf heden hebben wij óók de verkoop
ter hand genomen van

zware motoren
waarvoor wij het officiële agentschap
hebben van PUCK, SAROLEA, TRIUMPH

Scooters
DIANA - DURKOPP 200 cc.

Verder leveren wij alle andere bekende merken.

BROMFIETSEN
PUCH -SIMPLEX - UNION - EYSINK enz.

Rijwielen
TJNIÖN - RALLEY - SIMPLEX

Leren motorkleding
Onze grote keuze is uit voorraad leverbaar of
kan uiterst snel geleverd worden.

Betaling óók in overleg.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

U staat versteld wat Drommel biedt
Over wat V in zijn winkel ziet.

„Altijd het beste" is Drommel'

s

(standpunt,
Daarom staat Drommel

(in 't rokers-brandpunt.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Wegens ENORM SUCCES handhaven wij onze

Weekend-recBame

!

500 gr. Doorr.

Osselappen f 1,60

500 gr. Rundvet f 0,60
250 gr. Rookworst f 0,85
a contant afgehaald.

Vleeshouwerij

J. J. SPIERS
HALTESTRAAT 30

Fa. L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

BINNENVE
Met KAPO:

EPEDA MA'

Victoria mat]

divanbed:

Grote

Balas
Bedde

Liu

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd.'

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Grote afslag
bij

Slager Burger
Osselappen v.a. ƒ1,58 500 gr.

Doorr. R. lappen ƒ1,68 500 gr.

Fijne Rib ƒ1,98 500 gr.

Magere Osselapp. ƒ1,98 500 gr.

Rosbief
* Entre Cöte
Lende
Staartstuk

12,40
500 gr.

GEMEST KALFSVLEES:
Lappen ƒ2,40 500 gr.

Fricandeau ƒ2,90 500 gr.

Vark.carb. v.a. ƒ1,78 500 gr.

Vark. fricandeau ƒ2,45 500 gr.

Magere Vark.lapp/2,25 500 gr.

Doorr. Vark.lapp. ƒ1,28 500 gr.

Saucijzen ƒ1,50 500 gr.

Gehakt h.o.h. f 1,50 500 gr.

WEEKEND-RECLAME

:

100 gram Ham en 100 gram Pork (69 ct

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. 11,25
200 gr. Leverworst f 0,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halte«tr«at 3 Zandvoort Tal. 2894- 2643

f 2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Op veelvuldig verzoek!
blijven wij onze BAMI en
NASSI GORENG thuis-
bezorgen!

Restaurant E. KEUR
KERKSTRAAT 27

Verzorging van al Uw Diners.

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057

Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

Meisje verdronken
op het Noorderstrand

Zondagmiddag om 1 uur is op het
Noorderstrand ter hoogte van zee-
ën zonnebad Termes een 25-jarig
meisje, afkomstig uit Oberhausen
(Duitsland) dat met vacantie in
Zandvoort vertoefde, bij het baden
in zee verdronken.

Het meisje bevond zich met een
jongeman en haar zusje ter hoogte
van de tweede bank om van de vrij
sterke branding en overslaande
golven te genieten, toen het drietal
plotseling door een vrij hoge golf
werd omvergeworpen en de grond
onder de voeten verloor. Een der
meisjes greep zich vast aan de
jongeman, die met haar het strand
wist te bereiken, doch het slacht-
offer van de zee werd mee in zee
getrokken. De reddingsvlet van bad
Termes was onmiddellijk in het
water en na nauwelijks tien minu-
ten wist men het weggedreven
meisje uit zee te halen. Twee uur
lang hebben E.H.B.O.-ers en Zand-
voortse doktoren kunstmatige adem-
haling

(
toegepast en gewerkt met de

zuurstofkoffer, doch de levens-
geesten bleken reeds te zijn gewe-
ken. Per ziekenauto werd het stof-
felijk overschot naar de algemene
begraafplaats te Zandvoort over-
gebracht. De verslagenheid op het
vrij drukke strand met dit tragische
verdrinkingsongeval, dat zich voor
de ogen van vele op het strand ver-
toevenden afspeelde, was vanzelf-
sprekend zéér groot.

* * *

Naar aanleiding van dit tragisch
verdrinkings-ongeval berichtten de
exploitanten van zee- en zonnebad
Termes ons nader, dat het gezel-
schap, waartoe het meisje behoorde,
niet van de bad-inrichting had ge-
bruik gemaakt, doch bij een zuide-
lijker gelegen strandexploitant zich
had verkleed en in zee was gegaan.
Door de sterke vloedstroom dreef
men ongemerkt af, waarna het
ongeval zich ter hoogte van ge-
noemd bad voltrok.

In dit verband wezen deze exploi-
tanten ons op de steeds toenemende
moeilijkheden en groeiende verant-
woording, die de exploitanten van
de bad-inrichtingen ondervinden
door het vrij baden en zwemmen
langs het gehele strand. Het is n.1.

zó, dat de bezoekers van het strand
zich maar al te gaarne voor een
luttel bedrag bij de strandpachters
verkleden, doch eenmaal in zee
zoekt men automatisch het zeege-
bied van de bad-inrichtingen, waar
de .' .^veiligheidsvoorschriften en
maatregelen uitgebreider zijn, men
de beschikking heeft over een vlet
en over voortdurend toezicht. Het
gevolg is, dat het op drukke dagen— en een vrij, drukke dag beleefde
men j.1. Zondag — in zee vóór de
bad-inrichtingen krioelt van zwem-
mers en baders, die daar niet thuis
horen, waardoor het, door deze
steeds groeiende aantallen, ook
voortdurend moeilijker wordt een
afdoende toezicht op de in zee ver-
blijvenden uit te oefenen.

Welke oplossing hier op de duur
voor zich dit steeds toespitsende
probleem zal moeten worden ge-
vonden, die zowel strandpachters,
exploitanten van bad-inrichtingen
als publiek bevredigt, wist men ons
ook nog niet mede te delen, doch
dat op deze wijze de huidige voor-
schriften op het strand lang zullen
kunnen worden gehandhaafd, is een
zaak, die door de exploitanten van
alle badinrichtingen zéér in twijfel
wordt getrokken.

Nieuwe vlet reddingsbrigade

De vijfde reddingsvlet, door het
Zandvoortse gemeentebestuur aan
de Zandvoortse Reddingsbrigade
toegewezen, en bestemd voor de
Zuidelijke reddingspost „Ernst
Brokmeier", is Maandag 27/6 met
enig ceremonieel in gebruik gesteld.

Een aantal leden verzamelde zich
bij de reddingspost, waarna, staande
rondom de vlet de ere-voorzitter,
de heer P. van der Mije met zijn

echtgenote werden toegesproken
door de voorzitter, de heer J. G.
Bisenberger, die o.a. mededeelde,
dat het bestuur besloten had, de
nieuwe vlet te sieren met de ere-
naam „Piet van der Mije". Hierna
werd met de ere-voorzitter aan
boord een klein tochtje met het
fraaie ranke vaartuig gemaakt, ter-
wijl mevrouw Van der Mije een
boeket bloemen in de Zandvoortse
kleuren ontving.

Zichtbaar ontroerd door dit door
hem zéér op prijs gestelde gebaar
van de brigade, dankte daarna de
heer Van der Mije voor dit bewijs
van aanhankelijkheid en warme
vriendschap, daarbij de hoop uit-
sprekend, dat met behulp van de
nieuwe vlet nog menig mensenleven
zou mogen worden gered.

Het gezelschap bleef daarna nog
geruime tijd gezellig bijeen in de
strandtent van de heer Jb.Kraayen-
oord, waarbij nog menig voorval uit
het reddingsleven werd opgehaald.

Een. mooie promotie

De heer J. Rutgers, commies bij

de afd. administratie van de Zand-
voortse politie, en wnd. comman-
dant van de Zandvoortse brand-
weer, werd met ingang van 15 Aug.
benoemd tot Inspecteur van politie
te Emmen. Hoewel wij hem, als
een zéér sympathiek politieman
gaarne in Zandvoort hadden gehou-
den, feliciteren wij hem van harte
met deze fraaie promotie, die wij
hem zo van harte gunnen.

«Op hoop van Zegen»
Tijdens de jaarvergadering van de
toneelvereniging „Op hoop van ze-
gen" werden de heren J. G. Bisen-
berger, voorzitter en L. H. Cohen,
penningmeester, bij acclamatie her-
kozen. In de kas-commissie werden
benoemd Mej. C. Lammers en de
heren A. Bos en W. van der Moolen.
Als plaatsvervangend lid werd aan-
gewezen Mevr. M. Koper-Koper.
Op voorstel van de leden werd de

contributie met tien cent per week
verhoogd, terwijl besloten werd
voor de derde maal deel te nemen
aan de toneelwedstrijd van de

' N.A.T.U.

Naar Londen
De burgemeester van Zandvoort en
de directeur der gemeentebedrijven
zullen van 18 t.m. 23 Juli a.s. deel-
nemen aan het Internationale wa-
terleidingcongres te Londen.
De gemeente Zandvoort is uit-

genodigd een delegatie naar dit
congres te zenden daar men o.a.

over de watertoren te Zandvoort
zal rapporteren. Deze toren is n.1.

op waterleidinggebied door zijn
drieledige functie (waterberging,
kantoren, restaurant) een unicum
op het vaste land van Europa.
De maquette van de toren —

welke thans op de E 55 te Rotter-
dam is geëxposeerd — zal tijdens
het congres in Londen aanwezig zijn.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het voetbalseizoen is voor Zand-
voortmeeuwen nog niet officieel

geëindigd. De competitie heeft een
verlengstukje gekregen in de vorm
van de extra promotiewedstrijden
van het vijfde elftal. A.s. Vrijdag-
avond wordt eindelijk de laatste
wedstrijd gespeeld tussen Zand-
voortmeeuwen 5 en Beverwijk 5 op
het terrein van O.G. aan de Ver-
gierdeweg te Haarlem-Noord. Aan-
vang 7 uur. Voor Zandv.meeuwen 5

dat reeds gepromoveerd is, is deze
ontmoeting van weinig belang. Toch
zal dit elftal zijn sportieve plicht
moeten doen, aangezien de uitslag
voor Beverwijk zelf èn voor Spaarn-
dam van veel betekenis is, daar
beide ploegen uit deze extra pro-
motie-competitie één punt hebben
behaald. Wint Zandvoortm. dan zal
het doelgemiddelde uitwijzen welke
van de beide elftallen zal promo-
veren.

Schoonheid
is zichtbare gezondheid met

ANDERHOQG
Verkrijgbaar bij:

DROGISTERIJ

BLOM
Winkelgalerij Thorbeckestr.

tegenover Hotel Bouwes.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

De voor a.s. Woensdagavond 13 Juli
hier en daar reeds aangekondigde
feestmarkt, kan helaas geen door-
gang vinden, wegens niet voldoende
medewerking. Deelnemers waren er
voldoende, doch op particulier ini-

tiatief werd bepaald geen prijs ge-
steld. Hamers - Nooy.

Verkeerscontrole

De verkeerscontrole, die de Zand-
voortse politie Dinsdag j.1. met
drie patrouilles op de Zandvoortse-
laan gehouden heeft, leverde —
evenals dat in de Gemeente Bloe-
mendaal het geval was, een totaal
aantal processen verbaal van 76.

Hieronder waren 5 bestuurders
van vrachtwagens, wier remmen
ondeugdelijk werden bevonden. Vol-
gens de korpschef van politie, de
heer H. P. Huijsman, moet dit aan-
tal processen verbaal zéér hoog
worden geacht, omdat het j.1. Dins-
dag door het ongunstige weer, wat
het verkeer betreft zéér rustig was.

In de loop van de maand Juli
hoopt men de controle op een
drukkere dag nogmaals te houden.

Wie heeft een bandrecorder?

Welke ingezetene, in het bezit van
een bandrecorder, is genegen om
een paar avonden per jaar mede-
werking te verlenen aan ontspan-
ningsavonden in sanatoria in de
omgeving van Zandvoort. Op deze
avonden worden kleurenfoto's ge-
projecteerd voor de patiënten en
het is de bedoeling deze muzikaal
te omlijsten. Zij die zich hiervoor
interesseren worden verzocht zich
in verbinding te stellen met L. v.d.

Mije Jr., v. Ostadestr. la, Tel. 2509.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot
Maandagmorgen 8 uur.

A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2971.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

De Kleine Bijenkorf

De Wasmachine Specialist

Erres, Bico, Edy, Miele, Hoover enz.

Nu reeds voor ƒ149,50 een CEN-
TRIFUGE, in 3 minuten Uw was

strijkdroog.

RIJWIELEN
Rudge, Simplex, Magneet en Balako

Hoe is het mogelijk een electrische

KOELKAST
voor slechts

f 295,—
MUTSAERT's

Kinder- en Wandelwagens

STOFZUIGERS
Erres, Excelsior, Holland-Electro,

Ruton, Hoover enz.

RADIO EN TELEVISIE
Telefunken, Erres, Philips.

Allen tegen sterk verlaagde prijzen.

HAARDEN en KACHELS
Hetelucht en oliestook.

Complete meubilering
Huis- en slaapkamers, Dressoirs en
Theemeubels, Bedden en Dekens,
Divan-, Opklap- en Kantelbedden,
Vloerkleden, Lopers, Tapi3ten enz.

Al deze artikelen zijn ook verkrijg-
baar op gem. bet. condities.

Geen fabrieksfinanciering.

Komt U eens met ons praten in

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

Dit jaar geen
feestmarkt
waar de Fa. Nooy altijd met iets

bijzonders voor de dag komt!
Om toch echter de traditie niet ge-
heel verloren te doen gaan starten
wij op VRIJDAG 15 JULI met iets

attractiefs! Nadere mededelingen
volgen. - Voor al Uw textiel en
strandartikelen

:

Serst

®

'ken^t

NOOY
ZANDVOORT

Showroom Raadhuisplein, * Hotel
Bouwes; in Hotel Bouwes speciale
expositie Zwitserse blouses.

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Radio en
Televisie

Enorme
prijsverlaging I

PHILIPS TELEVISIE van ƒ1395-
thans ƒ1245,—.

PHILIPS TELEVISIE van ƒ1095,-
thans ƒ995,—

.

PHILIPS TELEVISIE : NIEUWE
VOLKSONTVANGER groot beeld
ƒ775,—. Prachtig van uitvoering,
prima ontvangst! Philips Televisie
biedt U cultuur, actualiteiten, sport,

ontspanning, amusement. Wij plaat-
sen Uw antenne vakkundig.

Service 100%.

PHILIPS RADIO in diverse prijs-

klassen. Vanaf ƒ87,—

.

PHILIPS RADIO: Bi-Ampli van
ƒ468,— thans ƒ420,—.

PHILIPS BANDRECORDER, mo-
derne uitvoering, met microfoon,
versterker, band, etc. 3 uur speel-
tijd, 2 snelheden ƒ798,—.

PHILIPS platenspelers en wisse-
laars! Maak Uw eigen programma
met onze GRAMOFOONPLATEN:
klassiek, modern, populair, jazz, alle

merken en uitvoeringen.

KOELKASTEN: Kelvinator, Pope.
Electrolux etc. div. maten en inhoud
STOFZUIGERS: div. merken op slee
vanaf ƒ2,— per week.

Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg de betaling met U.

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
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Bij contract belangr. kort.

G. N. KRUISHEER
TANDARTS

Ahrwezig
TOT 1 AUGUSTUS.

mE/ftfEffS*

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
onder let. D. bur. v. d. bl.

TE KOOP: Compl. ZEIL-
KANO, br. model gesch.
voor zee. Te bevr.: Van
Speykstraat 23, na 18 uur.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: PATATES-
FRITES TENT tegen elk
aannemelijk bod; met ver-
gunning. Spoed gewenst.
Br. letter A, Haltestraat 12.

TE KOOP: z.g.a.n. tropical
beige DAMES MANTEL-
COSTUUM, 44-46 ƒ75,—.
Brederodestraat 34.

VERLOREN: grijs gebreid
KINDERVEST in de dui-
nen. Terugbezorgen: Kost-
verlorenstraat 41.

TE KOOP : Motorrijwiel
125 cc. in zéér goede staat.

Spotkoopje. Haltestraat 20.

GEVRAAGD:
een NET MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel.

BOEKHANDEL, LORENZ
Haltestraat 15.

WONINGRUIL. Aangeb. in

Haarlem (Z.W.) vrij huis,

6 kamers m. v. en a. tuin;

gevr. iets dergelijks in

Zandvoort, nu of tegen
Sept. Br. Prof. v.d. Waal-
straat 33, Haarlem-Z.W.

Adverteert in dit blad

TE KOOP : Kampeertent
200 x 120 x 100 cm. ƒ50,—
Thorbeckestr. 32. Tel. 3037

IJssalon Petrovitch
VRAAGT voor direct

mann. of vrouwel. Hulp
HOOG LOON. Vakkennis niet vereist.

Noordhollands Philharmonisch Orkest

DINSDAG 12 JULI - 8 UUR
CONCERTGEBOUW - Haarlem

Z0MERC0NCERT
Dirigent: MARINUS ADAM
Solist: GUS BETHS, viool

PROGRAMMA: Ouv. Die Entführung aus dem
Serail - Mozart; Militaire Symphonie - Haydn;
Vioolconcert - Bruch; Jeux d'enfants - Bizet.

ENTREE: ƒ0,90 (alles inbegrepen).

Kaartverkoop en plaatsbespreken van heden af
bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,

Tel. 11532.

Voor Autorijles

Erkende
Autorijschool

„Zandvoort"
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

n

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw
„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef.' 2550

Vanaf Vrijdag 8 t.m. Zondag 10 Juli 8 uur

HANNERL MATZ
INGRID STENN in:

SCOTT BRADY

Mannequins voor Rio
Een verhaal naar ware gegevens uit

rapporten van de Internationale politie-

organisatie. Een ongewone film over de
handel in blanke slavinnen.

Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 11 t.m. Woensdag 13 Juli 8 uur

AVA GARDNER - HUMPHREY BOGART
MARIUS GORING - VALENTINA COR-
TESA in:

De Gravin gaat barrevoets

In Technicolor. Verrassend, verbijsterend,
schokkend en onthullend.

Toegang 18 jaar.

Donderderdag 14 Juli (slechts één dag) 8 uur

Op veler verzoek presenteren wij U nog-
maals de uitzonderlijk mooie film:'

The Glenn Miller Story
met JAMES STEWART en JUNE ALLY-
SON. - Een verrukkelijke muziekfilm
met alle bekende Glenn Miller: melodieën.

Toegang elke leeftijd.

Zondagmiddag 10 Juli 2.30 uur

SPECIALE MATINEE

ABBOTT en COSTELLO in:

Leve de Samba
Toegang elke leeftijd.

Vanaf Vrijdag 15 Juli 2 avondvoorstellingen.

Onze Zaterdag-reclame tart elke concurrentie!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1 ,65 500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Lende-

Entrecóte f 2,35

500 gr. Orig. Varkensfrieandeau { 2,50

500 gr. Schoudercarbonade f 1,80

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages'.

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

( 75 et.

VOOR DE BOTERHAM:
200 gr. Leverworst 50 et.

1 50 gr. Hamworst 50 et.

10O gr. Ham met
1 OO gr. Hamworst

1 50 gram pekelvlees 75 et.

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

150 gr. Pork 50 et.

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

't Snufje
voor de Huisvrouw!
Het nieuwe Oostenrijkse patent: De FINISTRA
STAPELPANNEN, bieden U ongekende moge-
lijkheden op het gebied van koken. 3 of 4 soorten
spijzen in 25 minuten gaar op één warmtebron.
Alle minerale zouten en vitaminen blijven be-
houden omdat alles droog wordt verhit. Aan-
branden of overkoken is geheel uitgesloten.

Huisvrouwen het is fantastisch! Wij komen ge-
heel vrijblijvend Uw maaltijd als demonstratie
bij U klaar maken, 't Is een enorme besparing!
Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen of de-
monstratie bij de hoofdagent

KLAAS DE VOOGD
SPOORBUURTSTRAAT

Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Openbare Leeszaal en Bibliotheek

BRUGSTRAAT 15

Wegens vacantie
wordt de uitleenbibliotheek ing. 16 JULI a.s.

GESLOTEN
Dringend wordt verzocht de in omloop zijnde
boeken vóór of op die datum in te leveren.
Heropeningsdatum, wordt nader bekend gemaakt.

HET BESTUUR.

in de nieuwste
TAUNUS '55Autorijlessen

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8, Tel. 20S8

Met ingang 1 Juli

grote prijsverlaging
Philips Televisie Ontvangers

Oude prijs ƒ1840,—

Nieuwe prijs f 1 695,

—

Beeld 53 cm.

Oude prijs ƒ1395,—

Nieuwe prijs f 1 245,-

Beeld 53 cm.

Oude prijs ƒ1095,—

Nieuwe prijs i 995,-

Beeld 43 cm.
'

Zo juist ontvangen: Philips Streekontvangers
in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

Veldsterkte metingen worden gratis verricht voor streekontvanger.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA
Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Betaling ook in overleg

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

I. AUKEMA
HAUTE COIFFURE

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

Tijdens Uw verblijf in Zand-
voort zullen wij gaarne de
verzorging van Uw haar op
ons nemen.

Wahrend Ihre Aufenthalt in

Zandvoort werden wir gerne
Ihre Haarversorgung über-
nehmen.

During your stay in Zandvoort,
we shall be most pleased to

give you out best service for
your hair-requirement.

'

Pendant votre séjour a Zand-
voort, nous nous chargerons
volontiers du soin de votre

,

coiffure^

Hierdoor deelt het bestuur van

HET WITTE KRUIS
afd. Haarlem de bevolking van Zandvoort
mede, - dat

met ingang van 1 September '55
door het Kraamcentrum van genoemde Kruisver.
Zaanenstr. 98, tel. K 2500 - 12082 te Haarlem, de

Wijk-Kraamverzorging
zal worden ingevoerd, waarbij dus .naast kraam-
hulp voor de hele dag ook hulp 2' x daags aan
moeder en kind geboden wordt. Tarief naar in-'

1

komen. Spreekuur: Zeestraat 67, Zandvoort, Ie
en 3e Dinsdag van; de maand 10 uur 's morgens.

FéMfLIE,DRUKU/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F, M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

KerkstnaöTel

Zandvoorts

speciaalzaak

op het gebied van

Primeurs en
Delicatessen

HEDEN WEER ONTVANGEN de allerfijnste

soorten VERS FRUIT, o.a. frambozen, bessen,

perzikken, pruimen, kersen, aardbeien, druiven,

enz, enz.

De nieutoste sortering BABYVOEDING
Hero - Nutricia enz.

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Pakket NASSt GORENG, compleet ƒ1,50

Pakket BAMI, compleet fl,—
Verse pinda's, champignons, olijven enz.

ZIET ONZE ETALAGES.

Hotel-Café-Restaurant

TRIANON STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren
naar ons

klein

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON •

waarborgt U een gezellige en genotvolle avond!

Zomerweelde in Uw huis
met BLOEMEN uit:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR' HUIS- EN, TUIN!

•Elke dag verse bloemen 1

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijtieil dl KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Langs de Vloedlijn

Als gij een olifant bij een
achterpoot beet hebt en hij

probeert weg te komen, is

het beste hem te laten gaan.

Lincoln.

Zondag was het de drukste seizoen-dag
De beste barometer voor
een. druk strandbezoek is

altijd geweest het aantal
zoekgeraakte kinderen, dat
op een dergelijk drukke
dag wordt afgeleverd. Dit
aantal heeft' j.1. Zondag
alle records met stukken
geslagen, welke tot nu toe
werden bereikt, want niet
minder dan 364 kleuters
kregen j.1. Zondag in de
speciaal daarvoor inge-
richte kinderkamer in „De
Rotonde" een tijdelijk

onderdak, waar zij allen— de een wat eerder, de
ander wat later — door
angstige en ongeruste
ouders wederom werden
afgehaald. Toen wij er des
avonds omstreeks half ze-
ven een bezoek brachten,
waren er nog twee over en
werd de laatste juist

binnengebracht.

Het kon wel eens zijn,

dat de Zondag van de 10e
Juli als de recorddag van
1955 zal worden geboek-,
staafd. Het is wel eén
vaststaand feit, dat het
aantal strandbezoekers de
honderdduizend vèr heeft
overschreden. Des mor-
gens om half twaalf was
aan 'de Zuidzijde geen - enkele
parkeerruimte meer vrij; óók het
parkeerterrein aan de voet van de
watertoren stond propvol evenals
dat op het De Favaugeplein, zodat
alle bezoekers na die tijd waren
aangewezen op een plaatsje aan de
Noordboulevard. Vrijwel het ge-
hele Zandvqortse politiecorps moest
op de meest drukke punten dienst
doen als verkeers-agent, om. de

Zó druk was het op Zandvoorts' strand op Zondag 10 Juli 1955.

Cliché welwillend in bruikleen afgestaan door Haarlems Dagblad.

enorme stroom auto's, bussen en
motoren in goede banen te leiden,
waarin men wonderwel slaagde,
want behalve enkele onbeduidende
aanrijdinkjes kwam geen enkel ver-
keersongeval voor.
Niettegenstaande de zee een véél

gevaarlijker karakter had dan op
Zondag 3 Juli, kwam óók op het
strand geen enkele bader of zwem-
mer in moeilijkheden en bleven

ongevallen uit, uitgezonderd het
geval van de dame, die op het
strand door een hartverlamming
werd getroffen -en' ter plaatse over-
leed.

Tram en trein verwerkten de
grote aantallen bezoekers met vele
extra diensten en het was reeds des
avonds vrij laat, voor weer van een
normale dienst kon worden ge-
sproken.

Amateurs fietsten .

om het wegkampioenschap 1955
„Moge de sterkste winnen", ver-
klaarde de wedstrijdleider j.1. Zon-
dagmiddag, toen het startsein werd
gegeven voor de wedstrijd om het
wegkampioenschap van Nederland
voor amateur-wielrenners en de
bont gekleurde stoet van ruim 350
rijders zich in beweging zette. Een
schouwspel, als altijd betoverend
en boeiend op ons zon-overgoten
circuit, dat lag te blakeren en te
trillen in een hete zomerzon.
En de sterkste heeft gewonnen,

Schalk Verhoef uit Rotterdam, die
in dat fenomenale loskomen van
zijn twee ploeg-genoten bij het
ingaan van de laatste ronde nog
over een dergelijke reserve bleek
te beschikken, dat hij 43 seconden
vóór de beide anderen zegevierend
over de eindstreep ging. Een prach-
tige prestatie, die grote bewonde-
ring afdwong, want deze rit was
moordend, door de hitte en door
de felle Noordooster, die het uiter-
ste van de renners vergde. 42 ron-
den lang, over een afstand van 176
km. heeft men het tegen deze hitte

en wind moeten opnemen en het
was eigenlijk niet zo vreemd, dat
slechts een tiental daartegen bleek
opgewassen. Het maakte de presta-
tie van deze tien nog bewonderens-
waardiger en belangwekkender.
Het werd een „afval-wedstrijd"

die behalve de prachtige start en
de boeiende finish eigenlijk verder
weinig belangwekkends bood, of

het moest zijn, dat men zich na
elke ronde opnieuw ging afvragen,
wie nu weer de strijd zouden heb-
ben gestaakt, op zichzelf óók geen
onaardige bezigheid, waarmede men
vooral in het begin alle aandacht
nodig had.
Vier uur, 29 minuten en 30 secon-

den deed Schalk Verhoef over deze

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Veul zon,

veul nering.

176 km. en hij was, bij het afstap-
pen, nog opmerkelijk fit. Hij toonde
zich in alles een veelbelovend jeug-
dig rijder, die — slechts 19 jaar
oud — ongetwijfeld nog véél van
zich zal doen spreken.

Zijn achtervolger, Van Steenselen
uit Mijnsheerenland, deed er 4 uur
30 minuten' en 13 seconden over;
Van der Heuvel uit Hengelo en Van
Vliet uit Rotterdam maakten een-
zelfde tijd. Van de overige 6, die de
wedstrijd uitreden, waren de tijden

als volgt: Stolker uit Zuilen 4.31.47;

Van der Brekel uit Echt 4.32.32;

Van Wetten uit Noordwijkerhout
zelfde tijd; Stevens uit Elsloo 4.35.10

P. van Est uit Fijnaart- en J. Me-
hagnoul uit Amsterdam zelfde tijd.

Aan de wedstrijd ging een klei-

nere voor de nieuwelingen vooraf
over 14 ronden (ca. 59 km.). Ook
hier kwamen 350 renners aan de
start' doch veel spectaculairs bleek
hier niet te beleven, daar de ren-
ners als een vrijwel gesloten pelo-
ton ronde na ronde draaiden. Vlak
voor het einde maakten een zeven-
tal zich ervan los, die allen in een-
zelfde tijd werden geklasseerd.Win-
naar werd W. Bravenboer uit Rot-

de zBeauté
d' Helena Rubinstein,

Paris

N.V. i.o.

Coiffure-Créations

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

terdam in 1 uur, 27 min. en 25 sec.

Het Rode Kruis, afd. Zandvoort
was vanzelfsprekend weer present
doch behoefde weinig op te treden,
daar zich ditmaal gelukkig geen
valpartijen van ernstige aard voor-
deden.

(vervolg). •

Na de inneming van Den Briel
hadden verschillende steden zich
van de Spaanse bezetting weten
vrij te maken. (1572). Zoals bekend,
zond Alva toen zijn zoon Don Fre-
derik met een groot leger om deze
oproerige steden weer te onder-
werpen. Deze troepen kwamen in
1573 voor Haarlem aan, dat zij

belegerden en daarbij kwamen ze
óók in Zandvoort, waar ze danig
huishielden, zoals we later nog zul-

len zien. Om deze soldaten van
levensmiddelen" te voorzien schijnt

Alva het plan gehad te hebben, om
die van Ostende uit over zee in
kleine bootjes naar Zandvoort te

laten vervoeren. Dit blijkt duidelijk

uit een brief, die Prins Willem I

van Oranje aan Treslong schreef.

Daarin werd deze verzocht, ervoor
te waken, dat- dit plan verijdeld
werd. Deze brief is bewaard ge-
bleven, en het origineel luidt als

volgt:

Monsieur du Treslong,
Comme je suis de bon lieu ad-

verty, que Ie Duc d'Alve faict en
diligence apprester et equiper a
Ostende en Flandres, plusieurs pe-
tits bateaux qu'on appelle pyncques
pour avec celles ravictuailler par
de ca son camp devant la ville de
Haerlem, je vous en ay bien voulu"
donner advis, afin que vous regar-
dez de faire incontinent equiper
quelques boots pour au moien

d'Iceulx empescher la venue des
dis pincques sur la strange, faisant
fermement a esperer que luy estant
ceste comodite de vivres empe-
schee.

Il ne pourra longuement tenir
son camp devant la' dite ville de
Haerlem; surquoy pour ne doubter
du bon debvoir que vous ferez en
cecy. Je finiray ceste, priant Dieu
vous donne Monsieur du Treslong
en bonne santé heureuse et longue
vie.

Escripfc. a Delft ce XVII jour de
Janvier 1573.

Votre bien bon ami,
W. de Nassau.

Vrij vertaald luidde deze brief
als volgt:

Mijnheer Treslong,
Daar ik uit goede bron weet, dat

de Hertog van Alva met spoed te
Ostende in Vlaanderen verschil-
lende kleine scheepjes (die men
pinkjes noemt) laat uitrusten, om
daarmee van hieruit zijn kamp
voor Haarlem van levensmiddelen
enz. te voorzien, zou ik U willen
adviseren, dat gij onmiddellijk enige
boten laat uitrusten om met deze
de komst van genoemde pinkjes op
het strand te beletten, omdat het
te hopen is, dat deze landing van
levensmiddelen verhinderd wordt.
Hij kan zijn kamp voor genoemde
stad Haarlem niet lang houden,
zeker niet. omdat ik er niet aan

twijfel, dat gij in deze Uw plicht

zult doen. Ik eindig dit schrijven,

God biddende, dat Hij U in goede
gezondheid een lang en gelukkig
leven schenke.

Geschreven te Delft den 17den
Januari 1573,

Uw zeer goede vriend, .

.

W. van Nassau.

Of dit plan van de Prins werd
uitgevoerd, staat niet vast, want
hierover wordt verder niets ver-
meld. Juist van deze voor Zand-
voort zo angstige en zorgvolle tijd,

waarvan vast staat dat het één der
meest zware periodes in de ge-
schiedenis van Zandvoort is geweest,
zijn in de archieven geen stukken
aanwezig, die daarop een nader
licht werpen. Of men in deze
periode niets heeft opgetekend, of

dat de aantekeningen in het oor-
logsgeweld verloren zijn gegaan, zal

nimmer worden opgehelderd.

(Wordt vervolgd).

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

Tram-bus
Nu de Minister van Verkeer en

Waterstaat aan de Directie van de
N.Z.H.V.M. heeft laten weten, geen

,
bezwaar te hebben tegen de vervan-

' ging van de tram- door een bus-
dienst, is de verdwijning van dit ver-

_trouwde, ..yerypermiddel, jiat zoveel
bijdroeg '

órri " Zanavöbrt" als" "baa-
plaats groot te maken, een feit ge-
worden. Wanneer de vervanging
zal geschieden is nog van verschil-
lende factoren afhankelijk. In elk
geval niet meer in het a.s. najaar.
De komende winter zal de tram
nog blijven rijden, doch dit zal op
een nog nader te bepalen tijdstip

in 1956 niet meer het geval zijn.

Het meest waarschijnlijke is, dat de
opheffing na seizoen 1956 zich zal

gaan voltrekken.

Puzzlerit motorclub
De motorclub „Zandvoort" orga-

niseert Zondag a.s. een puzzlerit
voor auto's en motoren. De lengte
van het traject bedraagt ca. 70 K.m.
en leidt over uitsluitend goede we-
gen. De start vindt plaats van 2 uur
af bij het clubhuis „Paviljoen de
Vijverhut". De inschrijving kan van
1 uur af aan de start plaats vinden.
De rit zal meetellen voort het club-
kampioenschap 1955 alsmede voor
de „niet-leden-beker".

Succes voor dirigent

De directeur van Zandvoorts Mu-
ziekkapel, de heer J. J. Wildschut,
behaalde tijdens het gehouden con-
cours in Zwanenburg (Halfweg) met
twee door hem geleide harmonie-
ensembles een eerste en met het
derde, dat door hem werd geleid,

een tweede prijs. Voorwaar een bij-

zonder fraai succes, waarmede wij

de heer Wildschut van harte geluk-
wensen.

Mededeling
In verband met de Vrijdag a.s.

aanvangende uitverkopen en op
uitdrukkelijk verlangen van ver-
schillende adverteerders, verschijnt
dit nummer van „Zandvoorts
Nieuwsblad" één dag eerder. In
verband met de enorme toevloed
van advertenties moest helaas deze
week enig nieuws tot volgende week
bewaard blijven.

De «Dudok» ontmoette
«De Hoop» in volle zee

Op initiatief van burgemeester Mr.
H. M. van Fenema heeft de Zand-
voortse reddingboot de CA. Dudok
de Wit, Vrijdagmiddag het hospi-

taalkerkschip „De Hoop" bij het

voorbijvaren van Zandvoort in volle

zee een groet gebracht.
Daartoe vertrok de voltallig uit-

geruste reddingboot om kwart voor
enen uit het botenhuis en onmoette
„De Hoop" omstreeks drie uur toen
het schip voorbij de kust van Zand-
voort voer. Schipper Floor Koper
bracht zijn boot zó dicht bij „De
Hoop" dat men met de bemanning
kon spreken, terwijl vooraf de
vlaggengroet werd gebracht, welke
door de bemanning van „De Hoop"
werd beantwoord. Tot grote1

teleur-

stelling van de bemanning bleek
H.M. de Koningin zich toen niet op
het dek te bevinden.
Omstreeks vier uur was de „Du-

dok" weer in het botenhuis terug.

Het ongewone schouwspel trok vrij

'grote belangstelling langs de Bou-
levard, hoewel er van de kust af

weinig was te zien, daar „De Hoop"
op vrij grote afstand langs voer.

Internationale turndemonstraties

Lag — naast het aantrekkelijke en
fraaie turnen — dat j.1. Zondag op
het Zandvoortmeeuwenterrein was
te zien, het zwaartepunt van dit
belangrijk gebeuren eigenlijk niet
véél meer hierin, dat deze dag de
jeugd de jeugd ontmoette? Dat
vriendschapsbanden tussen de jeugd
van twee verschillende volken
nauwer werden aangehaald of wer-
den gelegd? Steeds opnieuw weer
sprak dit uit alles, wat zich rond
om deze turndemonstraties van
O.S.S. de Kennemer Turnkring en
de Zweedse jeugdploeg afspeelde.

Het sprak in de ochtenduren, toen
de Zweedse gasten in hotel Keur
arriveerden en in het Zweeds en
in onze landstaal door Dr. J. van
der Meer werden toegesproken, het
sprak uit de kennismaking van hen
met de families, waar zij in Zand-
voort een onderdak vonden, het
sprak uit de medewerking van de
Zandvoortse muziekkapel en het
tamboercorps van Concordia, het
sprak uit de erehaag van kleuters,

die zich had opgesteld bij de ingang
van het sportpark, het sprak uit de
Volksliederen, die werden gespeeld,
uit de zo geslaagde bijeenkomst des
avonds in hotel Keur, waar een
tweetal Nederlandse films werd
vertoond en het kreeg wel een zéér
bijzonder karakter, doordat Zand-
voorts burgemeester zowel des
middags als des avonds aanwezig
was, die op de hem zo eigen en
spontane wijze nog meerdere glans
aan deze ontmoeting wist te ver-

lenen, o.a. óók door zijn geestige en
enthousiaste toespraak.
Welk een warmte ging er uit van

de optocht, die naar het Sportpark
trok, de jeugd van twee landen
eensgezind bijeengebracht door het
loffelijk streven van O.S.S., enthou-
siast in de sportbeoefening en trach-
tend elkaar door de prestaties de
loef af te steken.
Moeten wij er nog iets uit noemen

uit dit spel van kracht, charme en
gratie? Dan zou het moeten zijn het
optreden van de Zweedse jongens
en meisjes op de lange mat, feno-
menaal turnwerk, waarbij de grens
van acrobatiek zeker werd bereikt,

evenals met het tafelspringen van
de jongens. Prachtige vrije oefenin-
gen demonstreerden duidelijk het
peil, dat de Zweedse gymnastiek
bereikte. Doch zeker mag evenmin
onvermeld blijven de demonstratie
op de evenwichtsbalk door de
dames-keurploeg van de Kennemer
turnkring, een optreden, dat te-

recht grote bewondering en bijval

oogstte. Het was alles mooi en
hartverwarmend wat zich rondom
deze turndag afspeelde, ja zelfs het
weer was ermede in overeenstem-
ming.

Opnieuw heeft O.S.S. met deze op
voorbeeldige wijze georganiseerde
dag velen aan zich verplicht. De
heer J. Jagerman, die de algehele
leiding in handen had, verdient
daarvoor zeker een extra woord
van lof. De draagwijdte van een
dergelijke ontmoeting is bij geen
benadering vast te stellen.

Propaganda-avond K.N.Z.H.R.M.

In het kader van een groot opge-
zette propaganda-actie voor leden-
werving voor de Koninklijk Noord-
en Zuid Hollandse Reddingmaat-
schappij, welke langs de gehele
kuststrook wordt gevoerd, was
Vrijdagavond j.1. Zandvoort. aan de
'beurtT Teneinde" déze" propaganda'
zo attractief mogelijk te doen zijn,

was men op de lumineuze gedachte
gekomen, deze avond in het boten-
huis te organiseren.
De reddingboot was daartoe vóór

het botenhuis geplaatst, terwijl in
het botenhuis door het plaatsen van
stoelen een aantrekkelijk vergader-
zaaltje was ontstaan. Rondom had
men diverse reddingstoestellen op-
gesteld, o.m. het zgn. Wippertoestel,
het lijnwerptoestel, enkele lijn-

raketten en het zoeklicht. Door
leden van de bemanning van de
boot werd de werking van een en
ander op verzoek verklaard.
Men heeft op deze wijze de wer-

king van het reddingswezen langs
de kust wel vlak voor de bezoekers
geplaatst, die hierdoor direct met
de werkelijkheid werden geconfron-
teerd en de belangstelling ervoor
was dan ook zéér bevredigend. '

De heer J. G. Wittpen, propagan-
dist van de K.N.Z.H.R.M. schetste
op zéér populaire en duidelijke
wijze ontstaan en opkomst van het
reddingswezen, waartoe de aanlei-
ding was de ramp met de bark „De
Vrede" voor de kust van Huisdui-
nen in 1824, waarna in datzelfde
jaar nog de reddingsmaatschappij
werd opgericht. Spreker zette uit-

een, hoe dit belangrijke en mens-
lievende werk slechts gesteund door
vrijwillige bijdragen wordt verricht,
terwijl óók het redden geheel be-
langeloos geschiedt door hen, die
zich daarvoor vrijwillig beschik-
baar stellen.

Vervolgens verklaarde spreker de
toenemende modernisering van het
materiaal van roe :.reddingboot tot

meest moderne motorreddingboot,
een modernisering, die niet alleen

Voorbereiding terreinrit

Onder auspiciën van de K.N.M.V.
treft de motorclub „Zandvoort"
voorbereidingen voor de organisatie
van een terreinrit, welke zal wor-
den gehouden op Zondag 14 Aug.
Aan deze rit zal worden deelge-
nomen door vele bekende motor-
terreinrit-rijders. Het traject werd
uitgezet in de duinen binnen het
circuit over een lengte van 2,5 km.
Het wachten is nog slechts op de
officiële goedkeuring ervan, doch
hieraan wordt niet getwijfeld, daar
dit circuit met medewerking van
enkele experts werd vastgesteld.
Stichting „Touring Zandvoort" en
het gemeentebestuur van Zand-
voort staan ten volle achter dit plan
en hebben alle medewerking toege-
zegd. Er zal tenminste 8 maal ge-
start worden, n.1. vier maal door
junioren in de 125, 250. 350 en 500
cc. klasse en in dezelfde klassen
óók door senioren.
Deskundigen op het gebied van

terrein-ritten voor motoren hebben
verklaard, dat het terrein binnen
het Zandvoortse circuit tot één der
mooiste voor dit doel in ons land
behoort. De inschrijving ervoor zal

binnenkort worden geopend, doch
reeds nu staat vast^ dat de belang-
stelling van de rijders er zéér groot
voor is. Binnenkort zal men dus
óók in Zandvoort voor het eerst
van deze zéér spectaculaire motor-
sport kunnen genieten.

meerdere veiligheid voor de be-
manning ging bieden, doch óók elk
in nood verkerend schip, waar het
zich ook mag bevinden, bereikbaar
maakt, terwijl in één tocht van 40
tot 100 schipbreukelingen kunnen
worden, medegenomen.

" '"Aa"ri""%le""hand van de drie-delïge
film over het reddingswezen langs
de Nederlandse kust, verklaarde
spreker een en ander nog eens
nader.
De film werd. door de aanwezigen

met grote belangstelling gevolgd en
vooral het laatste deel, waarin een
redding op zéér suggestieve wijze
op het celluloid werd vastgelegd,
maakte grote indruk.
De K.N.Z.H.R.M. mag over deze

eerste propaganda-avond in Zand-
voort zeker niet ontevreden zijn.

Er was een vrij grote belangstelling
en verscheidene aanwezigen gaven
zich na afloop als contribuant(e)
op. Het ligt in de bedoeling, gedu-
rende het seizoen deze avonden om
de veertien dagen in het botenhuis
te herhalen en ongetwijfeld zal hier-
mede véél succes worden geboekt.
Onder de deze avond aanwezigen

bevond zich óók burgemeester Mr.
H. M. van Fenema. K.

Geslaagd
Voor het candidaats-examen na-

tuurkundig ingenieur slaagde de
heer J. K. Siderius te Zandvoort.

Onze plaatsgenote Henny Jansen
behaalde dezer dagen aan de Prot.
Chr. Nijverheidsschool aan de
Tetterodestraat te Haarlem, het
diploma (met lof) costumière.

Zaterdag
begint onze

halfjaarlijkse

OPRUIMING!
Spotkoopjes

bij

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Prijzen vanaf ƒ4,75.

Alleenverkoop voor Zandvoort

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107



ZDar -jBodecja t^etrovltck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

met nationale en
Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS totem, chansons

Overal
is uitverkoop!

Maar wij verkopen
dagelijks uit, zó groot
is de vraag naar onze
bekende BAMI
en NASSI GORENG

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 TELEF. 2196

Verzorging van
DINERS en PARTIJEN.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ABAI Prinsesseweg 15DUL Telef. 2066

r

Taxi?
SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN -wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

F. WATERDRINKER - TEL. 2164

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. BakkenhoYen
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

v^

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

In ons cabaretprogramma:

SPEEDY LARKING
Koning van de muzikale lach

*

WASTA
International Comedy Act

*

TWEE SYLVA'S
Fenomenale Equilibristen

en acrobaten

*

EASO
Spaanse zang en dans.

*

Zondagmiddag Matinee

"\

J
KOPER's

COMESTTBLES en DELICATESSEN
(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

de ^uerlcdy^
Paris

N.V. i.o.

Coiffure-Créations

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

Beter vlees,

fijnere vleeswaren!
Dit is en blijft het devies van

Slagerij Burger
Onze lage prijzen zijn gebaseerd op : grote omzet;
modern materiaal; contante verkoop en snelle

bediening.

Rundvlees:

Lappen v.a ƒ1,58 500 gr.

Doorr. R. lappen ƒL68 500 gr.

Fijne Rib ƒ1,98 500 gr.

Magere lappen .

.

ƒ1198 500 gr.

Rosbief )

Entre Cóte
'

Lende (

Staartstuk )

f2,40
500 gr.

Biefstuk ƒ3 — 500 gr.

Varkenscarb. v.a. ƒ1,78 500 gr.

Vark.fricandeau ƒ2,45 500 gr.

Magere Varkenslappen
ƒ2,25 500 gr.

DOORR. VARKENSLAPPEN
ƒ1.28 500 gr.

HEERLIJKE SAUCIJZEN
ƒ1,50 500 gr.

Gemest Kalfsvlees:
Lappen ƒ2,40 500 gr.

Fricandeau ƒ2,90 500 gr.

Carbonade ƒ2,20 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: (CQ rf
100 gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst ^ *J57 ^l

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. I 1,25
200 gr. Gebr. Gehakt f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643

Dè attractie van Zandvoort:

Markt bij Nooy
(in plaats van de Avond Feestmarkt).

Aanvang Vrijdagavond 8 uur.

Maakt, dat U erbij bent

!

fa*®
kenti.

NOOY
ZANDVOORT

Ziet de etalage

op de Grote Krocht

L

o o

Kom ook

IN ZUIVELLAND!

MELK- en ZUIVELTENTOONSTELLING

van 18 tot en met 27 Juli 1955

in het gemeentelijk Concertgebouw,

Lange Begijnestraat, Haarlem

ATTRACTIES:

• Demonstratiekeuken • Gratis proeven • Gratis

receptenfolders • Vraag en antwoordspel •.Twee

bewegende diorama's • Maquette van landschap

met weidevogels • Zeer bijzondere weegschaal.

GRATIS TOEGANG
Bovendien iedere dag voor

een aanial bezoekers

attractieve surprises

!

De tentoonstelling is geopend

van 1 tot 1 2 uur, van 2 tot 5 uur

's avonds van 7 tot 10 uuren

\S3

's Zondags de gehele dag en

op Maandag 's morgens gesloten.

'«mmmmst®®®

FAMILIE-DRUKVA/E^fC

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507 Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Een kwart eeuw bij de P.T.T.

Donderdag 7 Juli herdacht de" heer
J. Bos, wonende Burgem. Beeck-
manstraat 29 te Zandvoort, het feit,

dat hij 25 jaar geleden in dienst
trad bij de P.T.T. als telegram-
besteller.

In aanwezigheid van vele leden
van het personeel werd de jubi-
laris door de Directeur van het
Postkantoor te Zandvoort in zijn

woning namens het personeel geluk-
gewenst met dit jubileum. Spreker
memoreerde o.m. dat een loot van
de bekende „post-familie" in Zand-
voort weer een jubileum vierde, op
zichzelf niets bijzonders, doch het
bijzondere van dit jubileum was
wel, dat deze jubilaris reeds op 13-

jarige leeftijd in dienst trad bij de
P.T.T. Van telegram-besteller werd
hij hulpbesteller en op 6 Juli 1942
benoemd tot besteller in vaste
dienst. De heer v.d. Water ver-
klaarde, dat het een unicum mag
worden geacht bij de Posterijen dat
een lid van het personeel reeds op
38-jarige leeftijd een zilveren jubi-
leum viert. Na te hebben vastge-
steld dat de staat van dienst van
deze jubilaris eën voorbeeld biedt
voor zéér velen, las spreker een
schrijven voor van de heer Inspec-
teur uit Haarlem, een hartelijke
gelukwens inhoudend en overhan-
digde hem vervolgens de gebruike-
lijke gratificatie in enveloppe en de
jubileum-sterren. Namens het per-
soneel bood de heer v.d.Water de
heer Bos en diens echtgenote een
fraaie huiskamerlamp aan.

De heer L. Cohen voerde het
woord namens de afdeling Zand-

voort van de Algemene bond van
ambtenaren, gewaagde ervan dat de
jubilaris niet aleen een goed amb-
tenaar, doch óók een goed lid der
afdeling was, bood hem een vulpen
en vulpotlood aan, terwijl zijn echt-
genote fraaie bloemen ontving.
Namens de toneelvereniging ,Op
hoop van zegen", waarvan de heer
Bos reeds ' jaren werkend lid is,

kreeg hij van de heer Cohen een
doos sigaretten.

Vele bloemen en geschenken van
Zandvoortse particulieren vielen
deze dag tenslotte de populaire en
sympathieke besteller nog ten deel

en wij voegen gaarne onze felicita-

ties bij die, welke hem reeds werden
toegewenst.

Mijnharciï's labielten
ZENUW-.HOOFDPIJN- L AXE ER

Clubhuis in tennispark

De accomodatie van het park van
de tennisclub „Zandvoort", gelegen
aan de Kennemerweg, zal nog dit

seizoen- worden uitgebreid met een
clubhuis met terras.
De gelden voor deze bouw wer-

den door de leden bijeengebracht
en met de bouw wordt nog deze
week een aanvang gemaakt.

Het clubhuis komt te liggen ten
Oosten van de banen en men zal
van het terras af een zéér goed uit-

zicht hebben op de te spelen par-
tijen.

Koninklijk onderscheiden
In .verband met zijn 40-jarig jubi-

leum als ambachtsman bij de
N. Z. H. V. M., ontving onze plaats-
genoot, de heer A. J. Vermeulen,
wonende Oosterparkstr. 30, namens
H.M. de Koningin uit handen van
burgemeester Mr. H. M. v. Fenema
de bronzen ere-medaille, verbonden
aan de orde van Oranje Nassau.
De overhandiging geschiedde Dins-
dagmorgen j.1. in de trouwkamer
van het Raadhuis, in tegenwoordig-
heid van de heer J. Jurrissen,
directeur der My., diens echtgenote,
vele andere leden van de directie en
familieleden. In een hartelijke toe-

spraak schetste de burgemeester de
grote verdienste van de jubilaris,

waarna hij hem de onderscheiding
uitreikte. Gaarne voegen wij onze
gelukwensen bij de vele, die de heer
Vermeulen ontving.

Doktersdienst
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 12 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters
Men gelieve hiervan uitsluitend

gebruik te maken bij noodgevallen
van Zaterdagmiddag 2 uur tot

Maandagmorgen 8 uur.
Zr. J. B. Hoogenbosch, Wilhelmina-
weg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK •

Julianaweg,' hoek Emmaweg
Zondag a.s. 9 en 10.30 uur:

Ds. E. Zijlstra van Aerdenhout.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s.- 10.30 uur: De Eer-
waarde Heer CF. J. Antonides,
vicaris te Velp.

Woensdag 20 Juli, 20 uur: Concert
en Wijdingsdienst. Spr. Ds. R. H.
Oldeman. Medewerking van het
Zandvoorts Mannenkoor.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. J. Heidinga uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdiensten. H. H.

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk. Spr. Jóh. H. van Oost-
veen, evangelist te Voorburg.

Op z*n



Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telel 2550

Vanaf Visdag 15 t.m. Zondag 17 Juli 7 en 9.15 uur
(2 avondvoorstellingen)

HANS HELMUT; KIRSTs alom gelezen
verhaal (Ie deel: DE KAZERNE)

08/15
(NULL-ACHT-FUFFZEHN)

Wat betekent 08-15 (Nul-acht-vijftien?)
08-15 was de benaming van een type
machinegeweer in 1908 dat niet vervan-
gen werd toen het verouderd was en werd
later in de soldatentaal het begrip voor
het verouderd „drilsysteem".

Een blik achter de kazernemuur in
Duitsland voor de 2e wereldoorlog.

REGISSEUR PAUL MAY maakte een. film,

waarvan men geschreven heeft dat hierbij

het veelgelezen boek verbleekt. Naar
vorm zeer knap, naar inhoud soms ont-
stellend, hier en daar onderbroken door
platte en grove „humor" met scènes zoals

wij niet gewend zijn in Nederland op het
witte doek te aanschouwen (bijvoorbeeld
het „Bierfeest" van de Onderofficieren).

Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 18 t.m. Donderdag 21 Juli

.7 en 9.15 uur (2 avondvoorstellingen)

PETER FINKBEINER - HELI FINKEN-
ZELLER - KURT MEISEL - MARGA-
RETE HAEGEN in:

Emiel en zijn detectives
Naar de beroemde roman van Erich Kast-

' ner. Alle leeftijden.

Vanaf Vrijdag 15 Juli t.m. Donderdag 21 Juli

2.30 uur (alleen bij slecht weer)

Wij presenteren U de prachtige kleuren
tekenfilm:

Guliivers reizen
Alle leeftijden.

Vanaf heden (Vrijdag 15 Juli)

2 avondvoorstellingen

Plaatsbe'spreken dagelijks van 11.30-12.30 uur.

Radicale

OPRUIMING
van restanten

TEGEN ZEER-LAGE PRIJZEN!

Kinder Shorts, div. kleuren en maten ƒ 3,95

. POLO SHIRTS, kleine maten ƒ 1,95
•' ELOKTRUIEN, zuiver wol ƒ11,95
„ KINDERBADPAKKEN trico - ƒ 0;95

KINDERSOKJES v.a '. f 0,75

Gymnastiekschoenen, mt. 30-33, 47-48 ƒ 1,75

TINO SHIRTS, diverse kleuren ,v.a. ƒ 1,95

DAMES SHORTS, kleine maten ƒ 4,95
DAMES JUMPERS, kleine maten v.a. ƒ 2,95
Dames Badpakken, div. kl. en maten ƒ 7,95
DAMES VESTEN, zuiver wol ƒ14,90
HEREN SHORTS," kleine maten .... ƒ 5,95
WINDJACKS, kleine herenmaten . . ƒ13,95

Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltestraat 35 - Teleff. 2131

Voor Autorijles

Erkende
Autorijschool

„Zandvoort"
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

't Is met sigaren als met de vrouwen,
Wanneer ze niet deugen, gaan ze berouwen!
Daarom schenkt het kopen bij Drommel véél vreugde,
Want Drommel verkocht nóóit iets wat niet deugde.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Hotel-Café-Restaurant

TRIANON STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren

naar ons

klein

huisorkest
jmet gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt U een gezellige en genotvolle avond!

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Gevraagd:
een net MEISJE of
JUFFROUW v.d. winkel.
Boekhandel Lorenz, Halte-
straat 15.

Vrijkomend HUIS te koop
gevraagd in Zandvoort of

omgeving. Makelaar K. C.

v.d. Broek, Brederodestr.
25, telef. 2318.

Dames wilt U geld BESPAREN, HAAL dan bij ons Uw vlees en fijne vleeswaren

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1,60 1 Kg. f 3,—

VOOR DE BOTERHAM:
200 gr. Leverworst 50 et.

1 50 gr. Hamworst 50 et.

1 0O gr. Gebr. Rosbief ) 75 _jl
IOO gr. Gek. worst S *° C1 "

1 50 gram pekelvlees 68 et.

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

1 50 gr. Pork 50 et.

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

500 gr. Lende-
Entrecête f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Orig. Varkensfricandeau f 2,50
500 gr. Schoudercarbonade f 1,80
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Koop nu een koelkast

PHILIPS

Uw eten altijd fris. Een koele dronk
altijd klaar. Uw boter hard als in
de winter.
KOELKASTEN: Div. merken en
inhoud. Kelvinator, Pope, Electro-
lux etc.

Voor Uw vacantie
PHILIPS draagbaar radiotoestel ad. ƒ178,—;
ook thuis te spelen op het lichtnet! 3 golfbereiken

PHILIPS RADIO en TELEVISIE, sterk ver-
laagde prijzen. Wij plaatsen Uw antenne vak-
kundig.

PHILIPS platenspelers en wisselaars!

PHILIPS bandrecorder, moderne uitvoering.
Speeltijd 3 uur.

GRAMOFOONPLATEN: Bezoek onze afdeling.
Klassiek, jazz, populair en modern. Alle mer-
ken leverbaar.

STOFZUIGERS, div. merken op slee. Vanaf
ƒ2,— per week.

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst na persoonlijk overleg de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het beste.

KOSTVERLORENSTRAAT 7 TELEF. 2534

Gelegenheidsverkoop
RUBBER STRANDSCHOENEN 50 et. p. paar
Wit linnen TENNIS- of STRANDSCHOENEN

ƒ2,50 p. paar

SOKKENOPHOUDERS 50 et. p. paar

Afkomstig.' uit Engelse dump.

~ r
'Zaterdag 16 "Juli

Verkoop 's MORGENS 9 UUR

Parkeerterrein Kosterstraat
Naast ZOMERLUST.

Wij hebben
óók de verkoop ter hand genomen van

zware motoren
waarvoor wij het officiële agentschap
hebben van PUCH, SAROLEA, TRIUMPH

Scooters
DIANA - DURKOPP 200 cc.

Verder leveren wij alle andere bekende merken.

BROMFIETSEN
PUCH - SIMPLEX - UNION - EYSINK enz.

Rijwielen
UNION - RALLEY - SIMPLEX

Leren motorkleding
Onze grote keuze is uit voorraad leverbaar of
kan uiterst snel geleverd worden.

Betaling, óók in overleg.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Zandvoorts

speciaalzaak

op het gebied van

Primeurs en

Kerksffi35lel^STuv5ürt
Deli«te"e"

EXTRA AANBIEDING:

1 pracht blik Sardines
„Liberté" 88 cent
Steeds verse Pinda's, champignons,

olijven, dadels enz.

Enorme collectie VERS FRUIT.
Vruchten op sap in blik, pot of fles.

Vele buitenlandse en Hollandse KAASsoorten.

Ziet onze etalage's en let op het adres:

Kerkstraat 35
tegenover het bekende BACO Broodjeshuis.

n

Meubel-
stoffeerderij

Fa. L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

Opnieuw OPMAKEN en/of OVERTREK-
KEN van Uw meubels, bankstellen enz.

GROTE SORTERING MEUBELSTOFFEN

Vraagt V eens vrijblijvend prijsopgaaf!

Broodje van BACO
Kerkstraat 38

Een broodje pekelvlees
zoals U het in jaren niet hebt gegeten!

Probeert onze beroemde kalfsvlees croquetten.

ZATERDAG VERSE OSSEWORST.
Gelardeerde en ongelardeerde
KALFS- EN OSSELEVER.
Wij verwerken uitsluitend Ie soort vlees-
waren, verse kaas, Salami, Kolbasz.

Vleeswaren ook per 100 gr. verkrijgbaar.

Let op het adres:

Kerkstraat 38
tegenover de alom bekende Kemp's Fruithandel.

Heden:
EXTRA

KOOPJES
*

bij

Haltestraat 11

Ziet onze etalages!!

LAGE
PRIJZEN

PINDA'S.

KOFFIE_

;_ THEE.

RUMBONEN.

PINDAKAAS..

250 gr. JT" Ct

250 gr. I Ct

1 00 gr. DV Ct

200 gr. 3 7 Ct

75 ct

m

per pot

BRAMENJAM.

SIAM RIJST

49
. per pot T f Ct

89 ct2 pak

§p~' VRUCHTENGRIES__25o g r. 29 ct |§§

BONBONS 200 gr. /Vet *m

CHOC. REPEN.

250 gr.

200 gr

- 3 a 49 Ct
•:•>:•:<

GRAM •*

ZANDRINGEN
CADEAU

é

BIJ AANKOOP VAN MINSTENS FL 4.00 BOODSCHAPPEN

WECQ (zelfbediening)

SCHOUDERHAM ioo 9 r. 45 ct
|||

PORK 200 gr. 49 Ct ||g

LEVERWORST 250 gr. 4Vct g$

CORNED BEEF soogr. DVct *****

JONGE KAAS : 1 do gr. 2 Set

BOTERH. KORRELS_ [ 250 B r. 29 ct

MUISROOKVLEES__.ioo gri 49 ct

MET 10% fCO RÏING



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.
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WONINGRUIL A'dam-Zd.
Aangeb.: Keurig onder-
houden bovenhuis in de
Deurloostr. (1 buur) bev.:

grote suite (11 m.). 2 slaap-
kamers, badk., keuken,
waranda, mooie zolder-
kamer. Huur ƒ 56.— p.m.
Gevraagd : Vrij huis te

Zandvoort of Bentveld.
Event. koop. Adres: Dirk-
sen, Deurloostraat 93, tel.

727674.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

FRANS
welke leraar heeft gedu-
rende de vacantie gelegen-
heid mijn zoon (4de klas

gymnasium) te assisteren

bij zijn taak? Br. no. 6-6

bureau van dit blad.

VERL. 3 Juli Zw. porte-
feuille met inhoud, omg.
Haltestraat. Zandvoort,
tegen goede bel. terug bez.

Mr. Enschedeweg 10. Aer-
denhout. Tel. 27068.

GEVRAAGD: een- WERK-
STER 2 ochtenden p.week.
Drogisterij Blom. Thor-
beckestraat 7.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
onder let. D. bur. v. d. bl.

bri!AonneDrisien
óók op sterkte van Uw
eigen brilleglazen.

Brillenspecialist

LOOMAN
e. Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5

TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier.

O o
o^

»«5*$&
Populaire

Langspee

platen
78 of 33 toeren.

Te spelen met saffier of

naald op elk apparaat.

Groot repertoire slechts

3.
95

Wz&2'

THORBECKESTR. 15

ZANDVOORT

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155.—. Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44. Haarlem.
Telef. 39204.

/?. .£?. CV r&jn-JKJ^'K&JtK&^nk'l&J* &*F\.i

Geweldige meevaller voor AH-klanten!
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AH-klantenohligaties a ff 50.-

nu f 67.50 waard

!

m

*m

Ja, U leest het goed! AH-klantenobligaties

zijn ineens ƒ 17.50 meer waard. Getuige

bovenstaande annonce die in verschillende

dagbladen verscheen en w aarin ƒ67.50 wordt

geboden voor AH-klantenobligaties a ƒ 50.-.

Dit betekent dat de obligatiehoudster na af-

trek kosten comtnissionnair ƒ 66.38 krijgt.

OOK U KUNT VOOR I 49.- SPAREN,

f 66.38 TERUGONTVANGEN.

Het AH obligatie-zegelsysteem maakt geen
onderscheid tussen oude en nieuwe klanten.

Bij elke volle gulden die U besteedt kunt U
1 obligatie-spaarzegel a 10 cent kopen. Zodra
U voor ƒ 49.- hebt gespaard, kunt U Uw
spaarboekje o.a. inwisselen voor een AH-

klantenobligatie, groot ƒ50.- met vaste rente

van 4 % plus aandeel in de winst.

U SPAART VAN HETGEEN U BESPAART

Vooral voor nieuwe klanten is ons obliga-

tie-zegelsysteem een prettige proef op de

som. Keer op keer zult U ervaren, dat L
èn voor Uw boodschappen èn voor Uw
spaarinlage samen niet meer geld kwijt

bent dan elders voor Uw boodschappen

alleen. Spaar door en bij Albert Heijn!

GRATIS
Wie ook effecten-

bezitster wil worden
vrage het boekje
HOE en WAT in

onze filialen.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlusf"
Kosterstraat 5

Albert Heijn
1 De laagste prijzen 2 De beste kwaliteit

3 Rente -f Winstaandeel

J »/ Sm^

in de nieuwste
TAUNUS '55Autorijlessen

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375; Garage Kooyman, Brederodestr. 8, Tel. 2088

Volop zomer
óók in Uw woning,

met bloemen uit het

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen!
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 T»lef. 2793

iQAMtèX UIMING

HÜISHOUD-
GOED

Zware graslinn^n „_
LAKENS. . 150 x 235 5,98

Prachtige graslinnen
LAKENS.. 180 x 235 6,98

PARTIJ SLOPEN
prima graslinnen
iets beschadigd . .

.

1,58

Extra mooie kwaliteit
graslinnen LAKENS

150 x 235 6,48

1S0 x 235 2,98

bijp. SLOPEN 1,88

Prima LAKENS
2 x cordon

150 x 235 7,48

1S0 x 235 8,88

bijp. SLOPEN 2,48

Partij flanellen

LAKENS
250 cm breed 5,98

1S0 cm breed .... 7.48

Gestreepte-flanellen
LAKENS.. 270x220 7,48

Partij geborduurde
LAKENS
160 cm x 235 cm v.a.

en 1S0 x 235
6,98

HAND- en
THEEDOEKEN

Prima BADDOEKEN
streepdessins 1,48

Prima BADDOEKEN
geruit en Jacquard „ _„

1,98 1,78

WASHANDJES
prima kwaliteit 24 Ct

Badstof KEUKEN*
DOEKEN .... l.SS 1,58

Partij zware kwal.
BADDOEKEN
met noppen 1,98

Prima
THEEDOEKEN
grote maai 9S ct 78 ct

Halflinnen
., „

THEEDOEKEN 1,2S 1,18

Grote maat linnen

THEEDOEKEN .... 1,48

Wit linnen HAND» „ ,„
DOEKEN, iets besch. 1,48

Partij

ONTBIJTLAKENS
130 x 160

6,9S 5,98 4,98

Alle niet afgeprijsde

Badpakken
Zwembroeken

10 °| korting

TAFEL-
GOED

Wit damast
TAFELLAKENS

130 x 160 ....

150 x 180

5,98
Z,98

Partij

SERVETTEN
1,38

Pracht linnen
TAFELLAKENS
130 x 160

Partij linnen
SERVETTEN ..

7,98

1,98

DAMES MODE-
ARTIKELEN

NYLON KOUSEN
diverse soorten \i „»Me
mooie kwaliteit '

2 P"JS
RESTANTEN
linksgeweven
KOUSEN 1,48

Velvet
DAMES SWEATERS 6,98

Katoenen DAMES
PULLOVERS
k.m 3,98 2,98

Alle wollen
Dames pullovers
en vesten

Wollen
KINDER VESTJES
nu reeds v.a 5,98

Dames peignoirs

10 °/o
k0lrtill3

10 pet
korfing

begint VRIJDAG 15 JULI - 9 uur

Partij gebloemde . „n
DAMES PYAMA'S.. 4,X8
Partij

DAMES PYAMA'S _ ._
met frisse garnering.. Oj^ö

'DAMES PYAMA'S - QR
grote maten OtïlO

DAMES NACHT*
HEMDEN . QQ
prima kwaliteit 4«ao

DAMES-
TRICOTAGES

DAMES HEMDJES QQ
ribtricot, ronde hals"öCt

TRICOT HEMDJES ., .
met bustevorm lj&ö

Prima fantasie

DAMES HEMDJES , 7 _
met bustevorm.. 1,98 l,*»

Fantasie

DAMES HEMDJES « Qa
ronde hals lj»ö

Bijp. fant. SLIPS .... 1j58

Bijp. DIRECTOIRS. .
1

5?8

DAMES SLIPS
rib tricot ..84ct

Fant. DAMES SLIPS 98 ct

.. 1,58
Interl.

DAMES SLIPS .

Interl. DIRECTOIRS - __
met boordje 2,05 ljoö

Charmeuse
ONDERJURKEN - no
met kant 2,98 Ij98

DAMES ONDER* < ._
ROKKEN met strook lj98

Zware geplat. _
ONDERJURKEN . . 3,68

HEREN-
ONDERGOED

Tropex SINGLETS - 00
1,48 lj<3o

Bijp. SLIPS .... 1,48 1
5
38

Tricot SINGLETS .. Ij68

Interl. PANTALONS
lange pijp met elast. _ AO

3,98 «5,38

Interl.

HEREN BROEKJES
1 7Q

korte pijp l,iö

Interl.

HEREN HEMDEN
_ Q_

korte mouw 4,58 3j3ö

Restanten HEREN
OVERHEMDEN ' E QD
extra voordelig.. 6,98 O,«'S

WONING-
TEXTIEL

MARQUISETTE
met ruches
90 cm breed . . p. mtr

GORDIJNDAMAST
diverse kleuren
120 cm breed., p. mtr

1,28

3,88

Zware kwaliteit

HANDWEEFSTOF
120 cm breed., p. mtr 2,38

Partij

GORDIJNSTOF
katoen, in diverse
veelkleurige strepen

1 QQ
90 cm breed p. mtr 1,«0

120 cm breed p. mtr 2,98
Shadow CRETONNE
zeer solide _ QQ
120 cm breed 2,98

Diverse
CRETONNE'S
prima kwaliteit

120 cm breed
3,4S 2,98 2,78

Coupons EXTRA voordelig

DEKENS

13,68

18,38

Nu
10 o/o

korting

Zware kwaliteit gemengd
effen WOLLEN
DEKENS
150 x 200

Moderne gestreep»

te DEKENS
150 x 200

2 kleurige
DEKENS, mooie * n + n
kleuren, 150x200 19,18
Zware Patroon
DEKENS, alle

mod. kleuren ZO,98

Partij GEWATT.
DEKENS
grote maten ._ QQ
1 pers 19,68 15,88

2 pers 28,48 21,38

Met zuiver wol
gewatt'. DEKENS
overtrokken met
satijn of kleur*
echte taftzijde in

1 en 2 persoons

Partij effen doublé face

Zuiver wollen dekens
Op de reeds lage zomers
prijzen

10% korting

Partij MOLTON DEKENS
wit

90 x 130 2,18

110 x 160 4,88 3,48

125 x 180 6,38 4,58

135 x 190 ?,38

10 °/° KORTING op

• Meubelstoffen

• Tafelkleden

• Matrassen
• Plaids

• Reparatiewerk
aan matrassen

ZANDVOORT, GROTE KROCHT
HEEMSTEDE
HAARLEM
IJMUIDEN

De Kleine Bijenkorf

De Wasmachine Specialist

Erres, Bico, Edy, Miele, Hoover enz.

Nu reeds voor ƒ149,50 een CEN-
TRIFUGE, in 3 minuten Uw was

strijkdroog.

RIJWIELEN
Rudge, Simplex, Magneet en Balako

Hoe is het mogelijk een electrische

KOELKAST
voor slechts

f 295,—
MUTSAERT's

Kinder- en Wandelwagens

STOFZUIGERS
Erres, Excelsior, Holland-Electro,

Ruton, Hoover enz.

RADIO EN TELEVISIE
Telefunken, Erres, Philips.

Allen tegen sterk verlaagde prijzen.

HAARDEN en KACHELS
Hetelucht en oliestook.

Complete meubilering
Huis- en slaapkamers, Dressoirs en
Theemeubels, Bedden en Dekens,
Divan-, Opklap- en Kantelbedden,
Vloerkleden, Lopers, Tapijten enz.

Al deze artikelen zijn ook verkrijg-
baar op gem. bet. condities.

Geen fabrieksfinanciering.

Komt U eens met ons praten in

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen, - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kapiein Mobyletie,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

RI^ARATI&raRlCHTING.

SMEDESTRAAT 19
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.angs de Vloedlijn

De weg naar het succes is

vol vrouwen die hun mannen
voortduwen.

Lord Dewar.

Op 1 Maart 1949 strandde tijdens een~ hevige storm de C. A.
Banck vóór de kust bij het Bloemendaalse strand. De Zand-
voortse reddingboot haalde de opvarenden van boord.
Wij plaatsen (op veelvuldig verzoek) een afbeelding van dit

gebeuren, naar een toen gemaakte tekening en wij doen dat om
Uw aandacht te vestigen op de Propaganda-avond, die de Kon.
N. Z. Holl. Redding Mij. Vrijdag 29 Juli des avonds om 8.15 uur
geeft in het botenhuis aan de Thorbeckestraat. Het belooft
weer een zéér interessante avond te worden, waarbij U in
woord en beeld met het reddingswerk langs onze kust kunt ken-
nis maken, terwijl U het reddings materiaal zal worden getoond.
Verzuimt U vooral niet deze interessante avond bij te wonen!

Badkuip en bijenkorf

Zandvoort beleeft gouden dagen,
dat zal geen mens in de badplaats
ontkennen. Na een uitermate slecht

voorseizoen brachten de week-
enden en óók vele wekelijkse dagen
een totale ommekeer in het strand-
bezoek, waarvan de afgelopen Zon-
dag wel het hoogtepunt vormde.
Men kan zich moeilijk voorstellen,

dat het nóg drukker zou kunnen
zijn. Het verhaaltje over Zondagse
drukte zou monotoon kunnen wor-
den, ware het niet, dat elke Zondag
opnieuw andere aspecten biedt.

Om maar direct -met- -cijfers- te-

beginnen, vorige week Zondag werd
het aantal bezoekers geteld tussen
de 125 en 150.000, de afgelopen Zon-
dag bedroeg deze telling tussen de
180 en 200.000!

Er was bovendien nóg een groot
verschil met de Zondag die aan de
laatste voorafging. Toen begon de
grote drukte eerst tegen 11 uur, de
afgelopen waren er strandpachters,
die na 9 uur reeds geen stoel meer
onbezet hadden, terwijl de eerste
strandbezoekers reeds om half acht
arriveerden, waaronder er ver-
scheidenen waren, die de avond
tevoren reeds hun stoelen hadden
besproken.
Des morgens, toen het water laag

was, was er hier en daar op het
strand nog een schoon stukje zand
te bespeuren, doch in het middag-
uur, toen omstreeks 1 uur het wa-
ter zijn hoogste stand had bereikt,

was het strand een wriemelende,
opeengepakte massa mensen, krioe-
lend als in. een grote bijeenkorf en
de zee was als een grote badkuip,
tot aan de. branding op de eerste
bank vól, boordevol met hen, die

in de zee afkoeling zochten voor de
hitte, die óók op het strand heerste.

Opnieuw deden zich deze Zon-
dag, zoals Zandvoort zich er slechts

enkele heugen kan — voor het
'laatst in de zomer van 1947, doch
zelfs toen was het niet zó druk —
'geen ongevallen van betekenis

voor. Een te hard rijdende motor-
rijder op het circuit moest dit met
_een ziekenhuis-opname boeten,
"doordat bij de val zijn borstbeen
werd gekneusd en hij een rib brak,
verder beperkte zich het ongeval-
len-lijstje tot enkele onbetekenende
aanrijdingen, waarbij slechts ma-
teriële schade werd opgelopen.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Ik ken met al die boeiers
xn zee gien garnael,

vangel"
meer

Wonderlijk was, dat het aantal
zoekgeraakte kinderen minder was
dan de voorlaatste Zondag. Bij

minder drukte waren het er toen
364, ditmaal „slechts" 304!

Opnieuw had de verkeerspolitie
handen vol werk om het verkeer in

goede banen te leiden, doch dank
zij een tot in de perfectie voorbe-
reide regeling, -gelukte dit wonder-
wel. Slechts het gebrek aan par-
keerruimte begint steeds nijpender
vormen aan te nemen. In vele
Zandvoortse straten staan' de auto's
"bumper aan bumper aan beide zij-

den, nu de badgasten meer en meer
hun auto's medebrengen. Dat dit

bij een steeds toenemend dagbezoek
tot grote moeilijkheden leidt, be-
hoeft geen verwondering te wek-
ken. Het groeiend bezoek aan
Zandvoort, dat zich deze zomer tel-

kens opnieuw openbaart, stelt on-
getwijfeld de badplaats voor grote
problemen, problemen, aan welker
oplossing hard wordt gewerkt en
welke plannen des te spoediger tot

verwezenlijking zullen komen naar-
mate Zandvoort méér gouden da-
gen beleeft als dit de afgelopen
„top-Zondag" het geval was.

DÊ H



FOTO RA&CF-I ^ Zandvoorts grootste speciaalzaak
H ^Ê& H ^^ WÊÜH0 mj^. 1 \Li ^^P Box camera v.a. f 15,50. Agfa Isolette v.a. f88.- **w%. M*%.é**- am CEIw«<i

Kerkstraat 29-31 Sinds 1874 - Telefoon 2513

Box camera v.a. f15,50. Agfa Isolette v.a.f88,-

AGFA kleinbeeld camera SILETTE v.a. f143,-
Kodak, Retina en Retinette kleinbeeld camera's

op foto- en filmgebied!

r
H&TSL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

*

In ons cabaretprogramma:

WASTA
International Comedy Act

•

R/A ADAMO
Solodanseres

EDDY SCHUYEK
Goochelaar

*

SPEEDY LARKING
Musical act

*

Zondagmiddag Matinee

IVOROL: De Tandpasta van standing

Eerste openlucht-modeshow
een groot succes

Op het zon-overgoten terras van
hotel Bouwes, dat Zondagmiddag
lag te blakeren en te stoven in een
tropisch aandoende temperatuur,
hebben van drie tot vijf uur een
drietal mannequins voor een groot
aantal belangstellenden, zowel op
het terras zelf als daarbuiten, waar
zich eveneens vele nieuwsgierigen
verzamelden, de laatste snufjes ge-
toond op het gebied van strand- en
badkleding, afgewisseld door een
show van middag-toiletjes.
Men had moeilijk een méér ideale

dag kunnen uitzoeken voor deze
eerste openlucht-modeshow die in
ons land gehouden werd en die ge-
bracht werd in een sfeer van voor-
naamheid, charme en gratie, die
alle respect afdwong.

Drie vooraanstaande modehuizen
kwamen uit met hun laatste schep-
pingen. Heinzelmann en Catalina
met bad- en strandkleding, Lissner
& Rösner met middag- en luchtige
zomertoiletjes.

Film en televisie toonden hun
belangstelling door het maken van
opnamen, die de eerstkomende
dagen in de televisieprogramma's
en bioscoop-journaals van dit eer-

ste experiment, dat als zéér ge-
slaagd mag worden beschouwd, zul-
len worden vertoond. Ook burge-
meester Mr. H. M. van Fenema met
echtgenote bevond zich onder de
aanwezigen.

De show opende met het tonen
van het allermodernste badcostuum,
samengesteld uit delen van diverse
dagbladen, méér origineel dan mooi
en direct daarachter de bad- en
strandcostuums uit het jaar 1900 en
1915. Een bijzonder geestig gevon-
den inleiding van een show, die
zéér veel fraais te zien gaf en
waarbij het ons opviel, dat de
tweedelige strand- en badpakken
blijkbaar hebben afgedaan en de
textielfabrikanten voor deze drach-
ten zich niet meer tot de absoluut
minimum vereiste textiel-leveran-
tie zullen behoeven te beperken.

Dat het geven van dergelijke eve-

nementen in een zich steeds meer
ontwikkelende badplaats van allure

daaraan een bijzonder en bijna on-

ontbeerlijk voornaam cachet brengt,

is buiten alle twijfel. Daarom alleen

al dienen dergelijke gebeurlijk-

heden van harte te worden toege-

juicht.

Een fraaie expositie
De kunsthandel Pauline Reijenga

in de Haltestraat, één der zaken
die zich in zéér korte tijd in onze
gemeente een grote bekendheid ver-
wierf, organiseert vanaf heden in
de winkel een zéér bijzondere ex-
positie, waaraan jonge kunstenaars,
behorende tot de besten van. Neder-
land, hun medewerking verlenen.
Op zéér overzichtelijke wijze zijn

in een aparte afdeling gravures
van rozen, met de hand gegraveerd
en, gekleurd door onze plaatsgenote
Tia Worm tentoongesteld. Prach-
tige staaltjes van graveerwerk,
buitengewoon subtiel en teer van
opzet in prachtige kleuren en op
minutieuze wijze uitgewerkt tot in
het kleinste detail. Daarnaast vin-
den wij er vazen en plastieken van
Jan van Stolk en plastieken van
Wamelink. Het zijn stuk voor stuk
zéér bijzondere kunst-uitingen van
deze jonge kunstenaars, spontaan
en treffend, waarvan ons zéér trof-
fen de drie vrolijke drinkers, de
fluitspeler en de harpspeelster. Zui-
vere en waarachtige kunst valt hier
te genieten en wij raden U ten
zeerste aan, deze kleine, maar kos-
telijke expositie te gaan bezoeken,
welke behoort tot één der besten,
die wij tot nu toe in Zandvoort
zagen.

Zwemfeest in Riche-bad
Op Woensdagavond 27 Juli a.s.

organiseert de zwemclub „Haarlem"
in het Riche-bad een zwemfeest, dat
in hoofdzaak gewijd is aan het
kunstzwemmen, dat ook in Neder-
land steeds meer aan populariteit
begint te winnen. Reeds vorig jaar
behaalde deze club opmerkelijke
successen o.a. door een tournee door
Spanje, en het verwekt geen ver-
wondering, dat de dames van Haar-
lem ook dit jaar in. Augustus weer
een drie-weekse tournooi op uitno-
diging in Spanje gaan maken.
De voltallige groep, bestaande uit

18 meisjes, zal deze avond in Zand-
voort optreden, terwijl de directie

van het Riche-bad voor een speci-
ale verlichting van het bassin zorg
draagt. In verband met deze ver-
lichting zal het programma begon-
nen worden met een eerste klasse
waterpolo-wedstrijd: H. V. G. B.-
Haarlem en 'n demonstratie schoon-
springen. Voor de zwemlievende
inwoners en ook voor de badgasten
een zeer attractief programma.

Rebus Anjeractie 1955
De voorzitter van het Anjerfonds
Noordholland heeft medegedeeld,
dat de uiterlijke datum, van inzen-
ding van de oplossing van de rebus_
gevoegd bij de ter gelegenheid van'
de laatstgehouden Anjercollecte
aangeboden foto's van het Konink-
lijk Huis, is gesteld op 15 Aug. a.s.

j3ar -ZDodecfci t^etrovltck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

met nationale enElke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Stern! chansÓnf

Vliegtuig in zee gestort

Het was één minuut over achten
Woensdagavond 13 Juli, toen op het
politiebureau de telefoon rinkelde
en een stem mededeelde, dat op
het Zuiderstrand. ter hoogte van de
consumptietent van dhr. Kraayen-
oord. een vliegtuig in zee was ge-
vallen. Dit was voldoende voor het
geven van groot alarm. In een oog-
wenk waren reddingsbrigade, per-
soneel van de reddingboot en het
gehele politie-apparaat gewaar-
schuwd en spoedden alle reddings-
ploegen zich ijlings naar het strand.
Inderdaad dreef ruim 100 meter uit
de kust een voorwerp, waarop zich
enkele mensen languit uitgestrekt
bevonden, terwijl verschillende
anderen zich eraan hadden vastge-
klampt. Het was, alsof een vlieg-
tuig-vleugel op het water dreef.

Het was nauwelijks kwart over
achten dat alle reddingsploegen
reeds op het strand waren gearri-

veerd, in opgewonden alarmstem-
ming, want niemand wist beter, of

het gemelde feit had zich vóór
Zandvoorts kust afgespeeld. Het
publiek stroomde naar het strand
en volgde van de Boulevard af de
reddingspogingen, terwijl ieder in

de veronderstelling verkeerde dat
inderdaad een vliegongeluk had
plaats gevonden.

In werkelijkheid was het echter
niets anders, dan een strikt geheim
gehouden oefening van de Zandv.

Reddingsbrigade, die slechts aan
zéér weinigen bekend was.

Bij de reddingspost „Piet Oud"
trof men de korpschef van politie,

de heer H. P. Huijsman, de ge-
meentearts Dr. J. van der Meer en
de voorzitter van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, de heer J. G. Bi-
senberger. Zozeer verkeerde men
nog in de veronderstelling, dat alles
echt was, dat in een ogenblik tijd

de beide vletten in zee waren ge-
bracht, waarop men naar het ver-
meende vliegtuig roeide, om, daarbij
aangekomen zijnde, tot de conclusie
te komen, dat dit vliegtuig bestond
uit twee aan elkaar gebonden loop-
planken van het strand. Maar toen
ging men ook door, met te doen, of
alles echt was. De overlevenden
werden overgebracht in de vletten.
-Er waren twee schijndoden, drie
met arm- en beenbreuken en twee
met brandwonden. De ziekenauto
was op de Boulevard gestation-
neerd, de zuurstofkoffer werd
tevoorschijn gehaald en in gespan-
nen aandacht volgde het publiek
het verlenen van de eerste hulp,
die werd verleend door Dr. J. van
der Meer. Met grote moeite drong
het tenslotte tot de toeschouwers
door, die door de politie op een af-

stand werden gehouden, dat hier
slechts van een zéér realistische

oefening, die tot in de kleinste

onderdelen slaagde, sprake was.
Zelfs het hoofd van de kustwacht,

de heer P. van der Mije, meende
dat alles echt was en spoedde zich

in ijltempo naar het botenhuis.waar
de tractor van de reddingboot warm
werd gedraaid en de boot voor ver-
trek in gereedheid werd gebracht.
Na zich echter op het strand ervan
te hebben overtuigd, dat de beide
vletten van de reddingsbrigade het
reddingswerk wel af konden, werd
de reddingboot in het botenhuis
gehouden.

De prachtig geslaagde oefening
wekte alom in het dorp conster-
natie. Dr. J. van der Meer bracht
na afloop dank aan allen, die had-
den meegewerkt en stelde vast, dat
in alle omstandigheden op de red-
dingsploegen en het politie-appa-
raat kon gerekend worden, waarvan
deze zozeer geslaagde oefening .het

overtuigend bewijs geleverd had.

Men bleef daarna in het strand-
bedrijf van de heer Kraayenoord
nog enige tijd napraten, waarbij
Dr. Van der Meer o.m. mededeelde,
dat een herhaling van een derge-
lijke zó realistisch opgezette oefe-
ning, niet meer. moest worden ver-
wacht, mede met het oog op de
consequenties die eraan vast zitten,

wanneer zich onverhoopt een echt
ongeval zou voordoen.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113
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'JS£\£*\£N_ wijze heeft Zand-

$$$$$$$ voort het zilve-
^^^-^-^- ren jubileum van

de heer D. van
Noort, die Donderdag 14 Juli het

feit herdacht, dat hij 25 jaar ge-
leden in gemeentedienst trad, voor
hem en zijn echtgenote onvergete-
lijk gemaakt.
Dit behoeft geen verwondering te

wekken, want niet alleen geniet de
heer Van Noort als technisch op-
zichter bij publieke werken grote

bekendheid, in vele andere functies

neemt hij eveneens aan het open-
bare leven in Zandvoort deel. Zo
is hij reeds 20 jaar bij de vrijwil-

lige brandweer en daarvan de laat-

ste 10 jaar commandant, jaren lang
reeds bestuurslid van de Vereniging
Ouden van Dagen, lid van vele
Zandvoortse verenigingen en ten-
slotte was hij tot 1948 werkzaam als

bode op het raadhuis, in welke
functie hij wel de meeste populari-
teit kreeg.

In zijn woning aan de Noorder-
straat no. 4 werd hij des morgens
allereerst verrast door de komst
van een aantal Zandvoortse oudjes,

die de jubilaris kwamen geluk-
wensen. Zandvoorts oudste inwoon-
ster, Mevr. J. Bluijs. alom bekend
als Jans de Kraai, die 9 December
haar 100ste verjaardag hoopt te

vieren, overhandigde hem namens
de Zandvoortse oudjes een fraai

fototoestel, welke geste door de
jubilaris vanzelfsprekend op zéér
hoge prijs werd gesteld.

Een enorm aantal bloemstukken
werd aan de woning bezorgd.
Schriftelijke gelukwensen kwamen
o.m. binnen van oud-burgemeester
H. van Alphen, die door verblijf in

buitenland niet aanwezig kon. zijn,

van de oud-korpschef van politie,

de heer H. J. Vreman en een geluk-
wens-telegram van de K.N.M.V.
Om 11 uur arriveerde burgemees-

ter Mr. H. M. van Fenema met een
deputatie van de Zandvoortse

brandweer. In zijn toespraak me-
moreerde de burgemeester o.m. er
erg veel pleizier in te hebben, deze
jubilaris eens in het zonnetje te

zetten als hoofd van de brandweer,
met als het meest essentiële: de on-
afgebroken toewijding. Altijd staat
de heer Van Noort in de voorste
gelederen, altijd was en is hij be-
zorgd voor zijn mensen en het
materiaal. Spreker schetste vervol-
gens de jubilaris als een uitstekend
commandant onder miserabele om-
standigheden, want het Zandvoortse
brandblusmateriaal is oud en op en
dat het nog enigszins bruikbaar is,

c D. VAN NOORT J
dankt men aan de goede zorgen, die
de commandant eraan besteedt. Het
was tenslotte Mr. Van Fenema's
vaste overtuiging, dat de zorg voor
deze problemen .zal verdwijnen en
dat de jubilaris dit nog zal mede-
maken. Zéér erkentelijk voor het
werk en de toewijding in dienst der
gemeenschap verricht, was het ver-
volgens spreker een groot voorrecht
namens het brandweercorps de
jubilaris een stoffelijk blijk van
medeleven te mogen overhandigen,
waarna de burgemeester de heer
Van Noort een fraaie zilveren pla-
quette op standaard aanbood, een
symbolische voorstelling van een
brandweerman in actie tonend,
waarna zijn echtgenote bloemen
ontving.

De onder-commandant, de heer
J. Rutgers, deelde daarna tot grote
verbazing van de jubilaris mede,
dat in een vergadering met de vrij-
willigers, die Woensdagavond 13
Juli werd gehouden en waarbij de
commandant angstvallig werd ge-
weerd, besloten werd tot oprichting
van de personeelsvereniging „Vrij-
willige brandweer Zandvoort". Als
zéér gering blijk van de sympathie
met de commandant, werd spon-

taan besloten, de officiële oprich-
ting ervan te doen samenvallen met
de jubileumdag van de comman-
dant, 14 Juli 1955. Spreker bood
daarna aan de heer Van Noort de
aan B. & W. gerichte brief aan,
waarin van de oprichting dezer
vereniging werd melding gemaakt,
waarna deze na ondertekening door
de commandant aan de burgemees-
ter werd ter hand gesteld.

Kennelijk onder de indruk van
dit alles dankte de heer Van Noort
en zei o.a,: „Wat ik deed voor de
brandweer, deed ik altijd met véél
ilefde en ik hoop dit nog lang te

kunnen blijven doen. Mogen wij
voor de Zandvoortse brandweer
krijgen, wat wij allen zo gaarne
wensen".
Nadat in de middaguren eerst de

beide wethouders in zijn woning de
jubilaris waren komen gelukwen-
sen, had om 4 uur in het bureau
van publieke werken de officiële

huldiging plaats, in aanwezigheid
van ruim 80 personeelsleden. De
plaatsvervangend directeur, de heer
B. Wit, sprak hier de jubilaris
toe, daar de directeur, de heer M.
Deutekom door vacantie afwezig
was. Spreker schetste de heer Van
Noort als een in alle opzichten, uit-

stekend werker en bood hem na-
mens het gemeentebestuur een
gratificatie onder enveloppe aan en
een fraaie Ficus. Namens het per-
soneel ontving de jubilaris een
blitzlamp en diens echtgenote
bloemen. De heer F. de Jong sprak
namens de Algemene Ned. bond
van ambtenaren, afd. Zandvoort en
schonk een foto-tasje en bloemen,
waarna tenslotte namens het ont-
vangerskantoor het woord nog werd
gevoerd door de heer W. v.d. Ban.
Verenigingsbesturen en vele par-

ticulieren kwamen in de avond-
uren de jubilaris nog gelukwensen,
die deze dag op ondubbelzinnige
wijze heeft ervaren, hoezeer zijn

werk op velerlei terrein wordt ge-
acht en gewaardeerd. K.

TE HUUR te Zandvoort klein WIN-
KELTJE, ook zeer geschikt voor
kantoor (géén werkplaats) bij cen-
trum. Overname van toonbankje,
gordijnen etc. Huurprijs ƒ31,— p.m.
Br. letter B.B. Haltestraat 12.

HULP GEVRAAGD 1 ochtend per
week. Zr. Dina Brondersstraat 17.

Lampekappen

Smi

PLASTIC PRODUCT
met zijden glans. Moderne
dessins en fraaie kleuren!

Met spons, en zeem schoon te

maken.

Let op het fabrieksetiket:

Alleenverkoop voor Zandvoort

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5>7 — Tel. 2974 .

_ '

Onder toezicht!

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Twee vermaarde kunstenaars

Op Donderdag 28 Juli a.s. zullen
in het Patronaatsgebouw twee ver-
maarde kunstenaars concerteren,
t.w. Herman Krebbers, viool en
Marinus Flipse, piano.
Beide kunstenaars kunnen op een

zeldzaam voorspoedige carrière
terugzien. Zij gaven talrijke con-
certen in binnen- en buitenland,
gezamenlijk en als solist. Zij wor-
den beschouwd als te behoren tot

de grootste hedendaagse musici.
Perfecte techniek, natuurlijke mu-
zikaliteit, zin voor klank en kleur
en een zuiver begrip kenmerken
hun spel.

Hun programma omvat werken
van rMozart- (Sonate bo' 7*KV -376);-

Beethoven (Kreuzersonate); De-
bussy (Sonate in g); Saint-Saëns
(Introduction et Rondo Capricioso)
en Ravel (Tzigane).

Dit concert wordt georganiseerd
door de Stichting culturele kring 't

Helm met medewerking van de
Stichting Touring Zandvoort. Ook
dit concert belooft een belangrijk
evenement te worden, dat bijwo-
ning alleszins rechtvaardigt'.

Uitvoering mannenkoor
Het Zandvoorts mannenkoor zal

a.s. Maandagavond in de Clara-
stichting een uitvoering voor pa-
tiënten en verplegend personeel
geven. Daarna zal men omstreeks
half negen op het Gasthuishofje
een openbaar concert verzorgen.

Koelkasten
EEN KENNER KIEST
KELVINATOR om te
koelen! Koop nu . een
koelkast. Uw eten altijd

fris. Altijd een koele dronk gereed.
Uw boter hard als in de winter.
Huish. koelkasten in alle maten en
merken. -* KELVINATOR, Pope,
Electrolux etc.

Voor Uw vacantie
PHILIPS draagbaar radiotoestel.
Speelt ook thuis op het lichtnet.
Prachtig van toon en uiterlijk. Drie
golfbereiken. Prima ontvanger.

PHILIPS RADIO en TELEVISIE
tegen sterk verlaagde prijzen. Ser-
vice 100%.

PHILIPS Bandrecorder geschikt
voor 2 snelheden. Speeltijd 3 uur.

PHILIPS Platenwisselaar. Zojuist
ontvangen nieuw model, vol-auto-
matisch , voorzien van wisselpen
voor 45 toeren plaatjes, tegen de
prijs van ƒ145,— of ƒ8,70 p. maand.

PHILIPS platenspeler ƒ89,— of
ƒ1,— p.w. Platenspeler met 10 pla-
ten naar keuze, zonder vooruitbe-
taling 12 x ƒ12,75.

GRAMOFOONPLATEN, bezoek onze
afdeling gramofoonplaten: Klassiek,
modern, populair, alle merken
leverbaar.

Wasmachines, droogmachines, Mata-
dor, Edy etc. STOFZUIGERS, div.

merken op slee vanaf ƒ2,— p.w.

Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg de betaling met U.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Ondertrouwd:
P. C. VAN BERGE

Chem. Drs.
en

C. N. KROON
Huwelijksvoltrekking 26 Juli a.s. te
3.15 uur n.m. Kerkelijke inzegening
daarna om 4 uur in de-N.H. Kerk
door Ds. R. H. Oldeman.

Oostzaan, Zuideinde 94.

Zandvoort, Haltestraat 55.

13 Juli 1955.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9 en 10.30 uur:
Ds. A. de Ruiter.

17 u.: Ds. H.W.Wierda van Haarlem

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s, 10.30 uur:

Ds. R. H. Oldeman.
Extra collecte voor Kinderzorg.

19 uur: Dr. G. Snijders, pred. te

Haarlem. Jeugddienst.

Woensdag a.s. 20 uur: Concert en
Wijdingsdienst. Spr. Ds. R. H.
Oldeman. Medewerking Mej. F.

Gerlings; Joh. Berton, trompet;
H. Berton, orgel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Prof. Dr. J. de Graaf uit Arnhem.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdiensten. H. H.

Missen 6,30,- 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uure-
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagavond. 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistoriekamer der
Herv. kerk. Spr. Dhr. J.W.v^n Zeijl.

Carrugan
ZWEEDS MELK-DIEET.

Maakt slank, zonder gevaar
voor ondervoeding.

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Excursie Ged. Staten

Donderdag vergaderden, de verte-
genwoordigers van de colleges van
Ged. Staten van ons land in Haar-
-lem:- 's Middags maakte het gezel-
schap een excursie door Zuid-Ken-
nemerland. Na een bezoek aan de
Kennemer duinen eh aan de ere-
begraafplaats werd, onder leiding
van het lid van Ged. Staten, de heer
Bouwman, de reis naar Zandvoort
voortgezet. Daar voegde de gemeen-
tesecretaris zich bij de gasten voor
het dienen van voorlichting omtrent
de wederopbouw en de bestuurspro-
blemen van Zandvoort. Het auto-
circuit werd bereden, waarbij de
directeur, de heer Hugenholtz, enige
toelichting gaf. Na een rit langs de
boulevard werd bij de watertoren
uitgestapt. In de bovenste étage
werd mede door de hr. Hobé, amb-
tenaar voor de herverkaveling, aan
de hand van kaarten en foto's een
overzicht verstrekt van de sloping
en de wederopbouw van Zandvoort.
Na de thee gebruikt te hebben in

hotel Bouwes, keerden de gasten
zeer voldaan naar de procinciale
hoofdsteden van ons land terug.

Balcon-varla
Wullum: Heb je 't 'eheurd Aerie,
nou kraige we d'r alweer 'n

nieuw durpie bai as de tram
weg gaet.

Aerie: Zo gaet 't Wullum, Zanvert
wordt als maer groter en groter,

allienig hoop 'k nou maer dat 't

maer 'ebeure gaet.

Wullum: Dat's wel vast Aerie,
want onze gemientesecretaeris
heb d'r over 'esproke veur de
gemienteraed en je weet 't,

meneer Bosman is 'n héél secuur
en percies mannetje, die heus
wel weet, hoever of ie gaen kan
in verband met de cente.

Aerie: Jae jü, maer 't is anders
kaesuweel, dat de gemiente nou
de zaelenood gaet opheffe. Daer
magge onze verieniginge wel heul
erg dankbaer veur weze en zo-
veul mogeluk meehellepe om dat
gemienschapshois op 't zwarte
veldje te kraige. Denk derom jü,
dat 't 'n kolossael 'ebouw wordt.

Wullum: En de brandweer gaerae-
sie komt nou niet op 't Zwarte
Veldje. Dat zal -meneer van Noort
wel spaite, want die denkt nou
netuurluk, dat er helegaer niks
meer van komt.

Aerie: Laet 'em maer denke jü,
maer 'k weet wel beter, dat nau-
we hokkie op de Klaine Krocht
is toch niet meer te 'ebroike
en wat meneer van Noort betreft,
dat vind ik 'n jofel commandantje
maer hai heb ien ding verkeerd
'edaen.

Wullum: Wat dan jü? Onze burger-
vaer heb 'em nog wel zo in 't

zonnetje 'ezet, toen ie de laeste
week 25 jaer bai de gemiente
was.

Aerie: Weet 'k wel, Wullum, weet
'k wel, en dat had ie verdiend
ook, maer ik blaif zegge, as ie
z'n spulletjes van de brandweer
niet steeds zo netjes had op'e-
poetst, dan hadde we nou al lang
nieuwe brandspoite 'ehad.



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$$>
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

uLION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

CAM£Ra,

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

Meubel-
stoffeerderij

Fa. L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbedrijf

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

Opnieuw OPMAKEN en/of OVERTREK-
KEN van Uw meubels, bankstellen enz.

GROTE SORTERING MEUBELSTOFFEN
Vraagt U eens vrijblijvend prijsopgaaf!

Aan de lezers in Zandvoort van onze weekbladen

Margriet, Revue,
Donald Duck

wordt medegedeeld dat de afgifte van deze
tijdschriften voortaan geschiedt door de Heer

J. F. de Nijs
Helmerstraat 15 - Zandvoort

.De Heer Luykx, die tot dusver onze belangen
in Zandvoort behartigde, heeft een andere
werkkring en kon- daardoor voor de bezorging
van de bladen geen voldoende tijd meer be-
schikbaar stellen. De Uitgever.

B3B_

in de nieuwste
TAUNUS '55Autortjlessen

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

3 uitzonderlijke PARAMOUNT FILMS

Vanaf Vrijdag 22 Juli t.m. Maandag 25 Juli

7 en 9.15 uur
,

JAMES STEWART - GRACE KELLY
WENDELL COREY in Alfred Hitchcock's

REAR WINDOW
(DE STILLE GETUIGE)

Hitchcock op ongekende hoogte! Moor-
dende spanning in een volmaakte thriller!

Toegang 18 jaar.

Dinsdag 26 Juli en Woensdag 27 Juli 7 en 9.15 uur

BING CROSBY - GRACE KELLY
WILLIAM HOLDEN in

THE COUNTRY GIRL
(HET MEISJE VAN BUITEN)

Drie grote acteurs in een subtiel drama,
dat U diep zal ontroeren.

Toegang 14 jaar.

Donderdag 28 Juli 7 en 9.15 uur

Op veelvuldig verzoek:

AUDREYHEPBURN - GREGORY PECK
EDDIE ALBERT in

ROMAN HOLIDAY
(EEN PRINSES NEEMT VACANTIE)

De vrolijkste 24 uur, die welke Prinses
ter wereld ooit beleefde!

Toegang alle leeftijden.

Vanaf Vrijdag 22 Juli t.m. Woensdag 27 Juli

2.30 uur (alleen bij slecht weer)

Het geheel Nederlands gesproken filmwerk

Sneeuwwitje en de 7 dwergen
Alle leeftijden.

Plaatsbespreken dagelijks van 11.30-12.30 uur.

MBamam^mm—mmmmmmBwmimÊmmmtti

Dames oordeel, U doet U zelf voordeel!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie

500 gr. Lende-

Entrecête f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Orig. Varkensfricandeau f 2,50
500 gr. Schoudercarbonade f 1,80

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

ONS BEKENDE SOEPPAKKET: 100 gr.

gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

85 et.

50 et.

50 et.

Runderlappen 11,60 1 Kg. f 3,

VOOR DE BOTERHAM:
1 50 gr. Lever

200 gr. Leverworst
1 50 gr. Hamworst

100 gr. Ham
lOOgr. Gek. worst

1 50 gram pekelvlees

250 gram Geld. gek. worst

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

f
75 et.

68 et.

85 et.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM * ZN.

"KERKSTRAAT 2B - TELEF. 2703

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Voor Auforijies

Erkende
Autorijschool

„Zandvoort"
THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283

Een weelde van kleur,
geur en schoonheid zijn de BLOEMEN uit:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen 1

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Hotel-Café-Restaurant

miANON STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren

naar ons

klein

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt U een gezellige en genotvolle avond!

Voor

primeurs

op het gebied van

Fruit

Conserven
Delicatessen

Wij leveren U het allerfijnste en allerbeste
tegen de scherpst concurrerende prijzen.

Onze collectie VERS FRUIT is enorm.
Versgebrande en gezouten pinda's, studenten-
haver, dadels, olijven, gember, champignons.

VRUCHTEN OP SAP in blik, pot of fles.

AARDBEIENJAM (nieuwe oogst).

Buitenlandse vis-, fruit- en vleesconserven, van
wereldberoemde merken o.a. John West, Keith,
Del-Monte, Philippe & Canaud. Blikjes kip en

Crab en Shrimps ,Pride of New Örleans.

KEMP's FRUITHANDEL, vanouds
de speciaalzaak in Zandvoort.

Kerkstraat 35
tegenover het bekende BACO Broodjeshuis.

Taxi?
SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Geniet van Uw vacantie . . . Geniet er dubbel van!
Na een verfrissend bad, een strandwandeling of tocht door Zand-
voorts fraaie omgeving vindt U een kostelijk rustpunt in

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!
Een uitzicht als nergens elders aan Holland's Noordzeekust!

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!
Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"
LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

Avondveiling
op Woensdag 27 Juli

's avonds 7 UUR, in 't MAGAZIJN
gelegen aan de Parallelweg, w.o.:
Typemachine, meubilaire goederen,
kleden enz.

Bezichtiging 's middags vóór de vei-
ling om 2 uur. Goederen kunnen
nog worden opgegeven.

Veilingmeester

P.Waterdrinker
Kosterstraat 5 Telefoon 2164

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

BURGERLIJKE STAND
8-13 Juli 1955.

Geboren: Hendrika, d. van L. van
Norden en D. C. Groen. Thomas, z.

van L. Determann en A. M. C.
Schaap. Johanna Wilhelmina, d. v.

A. de Jong en J. W. van Duijn.
Gerard Frits, z. van D. Hoppe en
N. van der Mije.
Ondertrouwd: P. C. van Berge en

C. N. Kroon. D. J. Wiersma en C. J.

Brunott. H. M. W. Weber en R. de
Jong.
Overleden: P. Steffen, oud 74 j.

wed. van L. Welsink.

15 — 21 Juli 1955.
Geboren: Atie, dochter van F. A.

J. Water en W. Visser; Willem, zoon
van R. Dijkstra en A. van Vliet;
Catharina Hendrika, dochter van
H. A. Schoo en J. Hartevelt; Jaco-
bus Elias, zoon van J. Koper en J.

G. Vink.
Ondertrouwd: W. ten Hoopen en

L. Hauser.
Getrouwd: H. Groen en W. C. M.

Coule.

Geslaagd
Adèle van Kemenade, leerlinge

van 'het R.K. meisjes-pensionaat
„Mariënburg" te Bussum, is ge-
slaagd voor het op 18 dezer te Am-
sterdam gehouden M.U.L.O. examen

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Juli:

24 6,43 13,30 19,06

7,22 14,30 19,44

8,07 15,— 20,35

9,02 16,— 21,31

10,05 17,— 22,39

11,20 18,30 23,55

berijdbaar

2,— 10,30-17,00
2,30 11,30-17,30

3,30 12,00-18,30

4,30 13,00-19,30

5,30 14,00-20,30
7,— 4,00- 9,30

—,— 7,— 12,38 19,30 4,30-10,30

Zandv. Operettevereniging

Op 14, 15 en 17 November zal de
Zandv. Operettevereniging opvoeren
de operette „The Dessert Song" van
Romberg, in theater Monopole.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Een nieuwe week
met nieuwe koopjes »'

in de

f

bij

Dames
onderkleding
Prima DAMESSLIPS
mooie ribtricot 84 et

Zeer mooie fant. •»..*»
HEMDJES 2.38 2.18

Prima fant. Ds. HEMD-
JES m/bustevorm ... 1.78

Fant. Ds. HEMDJES
m/ronde hals 1 .98

Bijp. SLIPS 1.58

Fijne Ds. ONDERJUR-
KEN m/kantgam., ook
aan de onderkant 3.68 2.98

Zware geplat. Dames
ONDERJURKEN
maten 44-48 3.68

Partij DAMESPYAMA's
m/leuke garnering 5.48

grote maten 6.98

Prima aanbieding in mooie

GRASLINNEN LAKENS
150x235 5.98

in 180x235 iets besch. .. 6.98
Zware grasl. LAKENS
m/ 2 x cordon garn.

150x240 7.48

180x240 8.88
SLOPEN 2.48

Partij flan. LAKENS _ __
Ie keus 150x235 5.98

180x235 7.48

Partij ONTBIJT-
LAKENS 130x160-.... 4.98

ONTBIJTGAENITU-
REN mod. dessins
m/6 Vingerdoekjes . . 9.98

10% KORTING
op alle voorradige
PEIGNOIRS
DAMES VESTEN en
PULLOVERS
BADPAKKEN
ZWEMBROEKEN

10% KORTING

Interl. Heren
BROEKJES m/korte
pijpen

Interl. SINGLETS . .

.

Sterke fil d'ecosse
HERENANKLETS ....

1.78

1.98

1.48

DAMES NYLON
KOUSEN 1/2 PRIJS

WONINGTEXTIEL
Een partij zuiver wollen
DEKENS in effen
pastel kleuren doublé
face alle maten

10% KORTING
Prima CRETONNE's

120 cm br. 3.48-2.98 2.B8

Geruit TAFELPLASTIC
120 cm breed ' -48

DIV. MATRASSEN
MEUBELSTOFFEN
TAFELKLEDEN
PLAIDS
Overtrekken en bij-

vullen v. MATRASSEN
WOLGEVULDE
ZIJDEN DEKENS

10% KORTING

mÊm
KWALITEIT

ZANDVOORT
Grote Krocht

Telef. 2666

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

n



Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw
„Zomerlust"
Kosterstraat 5

\

Op de KERMIS
te Zandvoort

komen

BOCKEN en RENZ

Stichtingen 't Helm en Touring Zandvoort

PATRONAATSGEBOUW
28
Juli

8.15 UUR

Herman Krebbers
j

VIOOL

Marinus Flipse
PIANO

Mozart - Beethoven
Debussy - St. Saëns - Ravel.

Kaarten d f2,— (bel. irib.) van 25 Juli af ver-
krijgbaar bij Touring Zandvoort, kiosk Raad-
huisplein (tevens plaatsbespreking) en Donder-
dag 28 Juli a.s. 's avonds aan de zaal.

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

HAUTE COIFFURE

Tramstraat 1

1

Telefoon 2723

Wij maken U een prettige

zomer-coiffure
in de Franse en Italiaanse lijn.

Wij geven U gaarne deskundig advies voor Uw haarverzorging.

Inferieur en Kunstnijverheid

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

EXPOSITIE
ROZENGRAVURES van TIA WORM.

(Hand-gegraveerd en -gekleurd).

VAZEN en PLASTIEKEN van JAN STOLK.

PLASTIEKEN van WAMELINK.

Beter en goedkoper
bij

Slager Burger
RUNDVLEES
Lappen v.a ƒ1,58 500 gr.

Doorr. R.lappen ƒ1,68 500 gr.

Magere lappen ƒ1,98 500 gr.

Fijne Rib ƒ1,98 500 gr.

Biefstuk ƒ3,— 500 gr.

Rosbief
Entre Cote
Lende (i Lff\J
Staartstuk

500 gr.

LAMSVLEES
Lappen v.a ƒ1,70 500 gr.

Carbonade ƒ1,70 500 gr.

Bout ƒ2,10 500 gr.

VARKENSVLEES
Carbonade v.a. ƒ1,78 500 gr.

Doorr. lappen .. ƒ1,28 500 gr.

Magere lappen . .ƒ2,25 500 gr.

Fricandeau .... ƒ2,45 500' gr.

GEMEST KALFSVLEES
Lappen ƒ2,40 500 gr.

Fricandeau ƒ2,90 500 gr.

Carbonade ƒ2,20 500 gr.

(69ct
EXTRA RECLAME: 200 gr. Pekelvlees 85 CENT

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worst

Woensdag' en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. 11,25
200 gr. Pork I 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 Zandvoort Tel. 2994-2643

De Kleine Bijenkorf

De Wasmachine Specialist

Erres, Bico, Edy, Miele, Hoover enz.

Nu reeds voor ƒ 149,50 een CEN-
TRIFUGE, in 3 minuten Uw was

strijkdroog.

RIJWIELEN
Rudge, Simplex, Magneet en Balako

Hoe is het mogelijk een electrische

KOELKAST
voor slechts

f 295,—
MUTSAERT's

Kinder- en Wandelwagens

STOFZUIGERS
Erres, Excelsior, Holland-Electro,

Ruton, Hoover enz.

RADIO EN TELEVISIE
. Telefunken, Erres, Philips.

Allen tegen' sterk verlaagde prijzen.

HAARDEN en KACHELS
Hetelucht en oliestook.

Complete meubilering
Huis- en slaapkamers, Dressoirs en
Theemeubels, Bedden, en Dekens,
Divan-, Opklap- en Kantelbedden,
Vloerkleden, Lopers, Tapijten enz.

Al deze artikelen zijn ook verkrijg-
baar op gem. bet. condities.

Geen fabrieksfinanciering.

Komt U eens met ons praten in

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

Ook uw adres
Earste Zandv. Aardappelhandel

AQ^I Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Heden, weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit: -

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Wegens enorm succes
nog een keer 'n

Ma rktavond-verkoop
bij NOOY - Grote Krocht
Woensdagavond om 8 uur. Ziet de etalage!

'n Voorbeeld:

LASTINA Bustehouders, ook
strapless voor .... 75 CENT
enz. enz. Zegt het voort!

Enorme koopjes.

In bad- en strandkleding zijn

wij nog ruim. gesorteerd, dank
zij onze enorme voorraad.

Zie showroom Raadhuisplein.
Showrooms Hotel Bouwes.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

LA MER doet het!

Goede wijn behoeft geen
krans en zeker óók niet de
voortreffelijke schotels van

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Neemt eens een proef met
onze bekende BAMI en

NASSI GORENG.
Verzorging van

DINERS en PARTIJEN.

Ook bezorging aan huis.

Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

ffïEMftfS*

GEVRAAGD: DAG-
MEISJE of WERKSTER.
Mevr. Laverman, Sandri-
nastraat 2.

TE KOOP: LEVENSMID-
DELENBEDRIJF op het
strand nabij Bloemendaal.
Brieven: Mevr. Wegman,
p.a. Bakkerij Van Duijn,
Helmersstr. 28, Zandvoort.

Dame op leeftijd VRAAGT
gedurende de winterm,
gestoff. of gem. KAMER
m. gebr. van keuken aan
de Boulevard met uitzicht
op zee; parterre of Ie
etage; liefst centr. verw.
Br. met prijsopgaaf no.
15 bureau van dit blad.

Gevraagd:
een net MEISJE of

JUFFROUW v.d. winkel.
Boekhandel Lorenz, Halte-
straat 15.

Vrijkomend HUIS te koop
gevraagd in Zandvoort of
omgeving. Makelaar K. C.
v.d. Broek, Brederodestr.
25, telef. 2318.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
onder let. D. bur. v. d. bl.

WILLEM schrijf mij aan
dit bureau onder letter
„FIAT". RIE.

WOONRUIMTE gezocht
door echtpaar. Gemeubi-
leerd of ongemeubileerd
voor langere tijd. Br. no.
17 bureau van dit blad.

WIE HELPT „LA MER"
aan een HUIS? Zeestraat
26, telefoon 2196.

GEVRAAGD per half Aug.
een WERKSTER voor 2
dagen per week, of DAG-
MEISJE van 9-2 u. Mevr.
Gatsonides, Bentveldsweg
10, Bentveld.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

woningruil]
A'dam-West - Zandvoort
Aangeb.: Nieuw huis, bev.
1 zit-eetk. 3 slp.k. douche-
cel, keuken, overal warm
water.Vrije zolder en berg-
ruimte in ben.etage. Gevr.
huis te Zandvoort. Br. no.
16 bureau van dit blad.

VERLOREN: PORTEMON-
NAIE met inhoud, omge-
"ving Marisstraati Terug-
bezorgen: Marisstraat 37.

GESLOTEN
(wegens bouwvakvacantie)

van 25 t.m. 30 JULI

Versteege's

IJzerhandel
PAKVELDSTRAAT

Gem. ZIT- en SLAAP-
KAMER GEVR, een week
in Aug. Echtp. 2 kinderen.
W. v. Megen, Groenestraat
335, Nijmegen.

GROTE PINDA'S
Puur gezondheid „in
den dop". En bij AH
eens zo lekker : altijd

vers gebrand.

Per 250 gram 59

VRUCHTEN-
KOEKJES

Fris als Fruit AQ
Per 200 gram T" «T

FRUITDRTJPS
diverse smakenO |?
Per 4 rollen **S

RUNDVET
Braadt mooi bruin
zonder een spatje.
Ruiktzuiver.smaakt
zuiver, is zuiver.

500 gram ND 49

AH LIMONADE-
SIROOP

Forse fles. goed voor
20 heerlijke glazen
(en nog beter voor
de dorst!). Per fles

225 - 190 ^Q
125 - 98 07

LEVERPASTEI
Op brood of op toast:
van alle hartigheid
het voordeligst. Bü
Albert Hejjn:

Dubbel blik 49

•3

55
SPRITSKOEKEN
vers uitde oven
Per bus

BISCUITS
Heerlijk bros *} F
Per 250 gram .*3

SOEP-
ASPERGES

De fijnste kwaliteit,
die uit het zonnige
Californië geïmpor-
teerd wordt. _ _
Per blik 9 3

GROTE
SNIJKOEK

Twee dozijn dikke
plakken, voor op het
brood, uit 't vuistje,

bU de koffie.

Per stuk 39
HUISHOI7D-

ZEEP
Kloeke staaf, zuinig
in gebruik, reinigt
veilig en met mas-
sa's schuim.
Perzwaar A "T
dubbel stuk I /

V

Let op ! Ook U kunt voor f49.- sparen f68.50 terugontvangen I

Voor elke volle gulden die U besteedt kunt IJ 1 obligatiezegel a 10 et.

kopen. Voor f 49.- aan zegels ontvangt U een AH-klantenobligatie, groot
f 50.- (vaste rente 40/0 plus aandeel in de winst), waarvoor de effecten-
handel ca. f 68.50 betaalt. Spaar door en bij Albert Heün.

Albert Heijn
Nu hebt U 3 redenen om bij AH te kopen

:

1. de beste kwaliteit 2. de laagste prijzen
3. rente en winstaandeei

€ *J 1ü

Wij hebben
óók de verkoop ter hand genomen van

zware motoren
waarvoor wij het officiële agentschap
hebben van PUCH, SAROLEA, TRIUMPH

Scooters
DIANA - DURKOPP 200 cc.

Verder leveren wij alle andere bekende merken.

BROMFIETSEN
PUCH - SIMPLEX - UNION - EYSINK enz.

Rijwielen
UNION - RALLEY - SIMPLEX

Leren motorkleding
Onze grote keuze is uit voorraad leverbaar of
kan uiterst snel geleverd worden.

Betaling óók in overleg.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

f^MlUÈ^DRUKWERIfö

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

In de Haltestraat nummer negen
Is sigarenhuis Drommel gelegen!
Daar komt elk, groot of klein,

optimist of sach'grijn,

Het merk van zijn-keus zeker tegen!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze

van f 49,_ tot f 132,_
SPORTCOLBERTS

in de moderne tinten van ƒ29,— tot

PANTALONS
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ....

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en

AUTO COATS in drie prachtige tinten ..

ZWARTE DAMES PANTALONS
in gabardine

VLOTTE DAMES JACKS
MANCHESTER PANTALONS

gegarandeerd poolvast

KHAKI PANTALONS
OVERHEMDEN in de moderne kleuren

ƒ6,95 - ƒ8,95 - ƒ10,90 - ƒ12,901 -

HEREN SPIJKERBROEKEN
JONGENS SPIJKERBROEKEN ƒ7,50 -

MEISJES SPIJKERBROEKEN

ƒ79,—

ƒ42-

ƒ95,—

ƒ49,75

ƒ39,—

ƒ24,75

ƒ16,75

ƒ22,50

ƒ12,50

ƒ13,90

ƒ10,50

ƒ10,—

ƒ7,50

KLEDING-
BEDRIJF,

Kerkstraat 20
SUvvE5

Telef. 3136,
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Langs de Vloedlijn

Wie wreed is tegenover dieren

kan geen goed mens zijn.

Schopenhauer.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

f»''

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

Een collecte .

die f 1 500,- gaat opbrengen
Morgen (Zaterdag) houdt het Ko-
ningin Wilhelminafonds ter bestrij-

ding van de kanker, haar jaarlijkse
collecte in Zandvoort. Vorig jaar
.bracht deze collecte ƒ750,— op bij

zéér ongunstige weersomstandig-
heden. Hopende op een nu stralende
dag 'heeft het comité zich voorge-
nomen, dit jaar het resultaat het
dubbele te doen bedragen, n.1.

ƒ1500,— en dat kan. en dat moet als

wij er allen aan medewerken en
niet deze uitermate noodzakelijke
collecte voorbijgaan met de gedachte
of de woorden: „Alweer een col-

lecte!"

. Helaas hangt er een kleine scha-
duw over dit gebeuren, of eigenlijk
twee schaduwen. De eerste is net-

gebrek aan collectanten en collec-

trices, maar die schaduw is gauw
genoeg verdwenen, wanneer U zich
nog even opgeeft bij Mevrouw A.
Blaauboer, Haltestraat 46, telefoon
2392. Vergeet -U 'het vooral niet?
En de tweede schaduw is deze,

dat het harmoniecorps van de Ver-
kade fabrieken in Zaandam met het
tamboer- en pijpercorps, dat oor-
spronkelijk aan deze collectedag
luister, zou komen^bijzètten^door^
"muzikale 'wandelingen

1
en' een. con-

cert op hét Raadhuisplein, niet kan
komen door het overlijden van één
der heren Verkade. Dat is zéér jam-
mer, -want het zou een kostelijke

attractie zijn geweest. We hopen nu
maar op een optreden later.

Maar laat U dit niet weerhouden,
deze dag voor genoemd doel eens
een werkelijk offer te brengen, want
de taak welke dit Fonds zich stelt,

dient zó zeer het nationaal belang,
dat. dit één van de collecten is,

waaraan een ieder geven moet.
Dit bij uitstek nationale Fonds

moeten de middelen worden ge-

geven om datgene wat reeds be-
reikt is niet alleen in stand te

houden, doch ook uit te breiden.

.Op het terrein van de kankerbe-
strijding in Nederland hebben wij

een grote verantwoordelijkheid,
waaraan wij ons nieb mogen en
ook niet willen onttrekken.
Zoals ongeveer 50 jaar geleden

het Nederlandse volk werd gecon-
fronteerd met de T.B.C, en daarop
een afdoend antwoord heeft ge-
geven, zo staat het thans voor deze
nieuwe ernstige werkelijkheid: de
kanker.
Zonder Uw hulp kan deze volks-

ziekte noch) bestreden noch genezen
worden.
Met Uw hulp kunnen geneesheren

en andere onderzoekers op velerlei

wetenschappelijk gebied in recht-

streeks verband met het kanker-
onderzoek, nationaal en internatio-

naal samenstrrjden in algehele

mobilisatie tegen deze vijand. Met
Uw hulp komt iedere dag en iedere

nacht de overwinning iets dichter-

bij, want de vorderingen in het
kankeronderzoek zijn langzaam
maar onmiskenbaar.
Het Koningin Wilhelmina Fonds

doet in de komende week een be-

„WURF-PRAET"

WÜLLUM v.d. WURFF:

„Wie heb' er aigelv.lt die Ford
van de pliesie in de soep

gereje?"

Het dier vraagt Uw aandacht
De komende week zal in
Zandvoort het dier Uw
aandacht opeisen. In die
week n.1. onderneemt de
afd. Zandvoort van de
Ned. ver. tot bescherming
van dieren een groot-
scheepse actie, om in de
kortst mogelijke tijd- de
opstallen op het daarvoor
gereed zijnde terrein, dat
fraai gelegen is in de
duinen aan de Noorder-
duinweg, te kunnen finan-
cieren.

Daarvoor werd met
enorm veel inspanning en
opoffering de tentoonstel-
ling-bazar-kermis-com-
binatie voorbereid, die van
volgende week Woensdag
t.m. Zaterdag in het Pa-
tronaatsgebouw wordt ge-
houden en van een omvang
zal zijn, als nog nimmer in

onze gemeente werd ver-
toond. Men vond hiervoor
de leuke naam „Harlequi-
nade". Doel van dit artikel ,

'
!
-

-''

is niet, U op te wekken, -

}
deze Harlequinade te gaan
bezoeken, dat zal m.i. niet

nodig zijn, want U brengt
er natuurlijk vanzelfspre-
kend een bezoek.
Wel wil ik U gaarne er

van trachten te doordringen, hoe
nodig het is, dat deze opstallen op
het asylterrein verrijzen. Natuurlijk
zorgt onze actieve plaatselijke af-
deling voor dierenbescherming voor
het noodlijdende dier. Dat moet U
mevrouw Roes maar eens vragen,
hoeveel dieren in nood bij haar door
wanhopige mensen worden bezorgd,
die geen raad weten met dit hulpe-
loze wezen, dat dringend hulp
nodig heeft. Zandvoort heeft voorts
een keurig ingerichte dieren E.H.
B.O.-post, alsmede een geheel ge-

' restaureerde-polikliniek-dn-de-Swa->
luëstraat, waar Dr. J. Jongkind
tweemaal per week zitting houdt.
Het wrede zgn. „gashokje" werd —
als ondeugdelijk zijnde — door de
afdeling afgeschaft en zal zéér bin-
nenkort worden vervangen door een
electrocutie-apparaat, waardoor er
bij Dr. Jongkind gelegenheid zal

zijn, dieren, die om de een of andere
reden beslist' niet langer door hun
eigenaren gewenst worden, pijnloos
het leven te ontnemen. Alvorens
hiertoe echter wordt overgegaan,
wordt in de polikliniek getracht, de
eigenaren van gedachten te doen
veranderen of eventueel eerst ge-
probeerd, een ander tehuis voor
deze dieren te vinden.
Wat het asyl betreft, dit zal straks

in een zéér dringende behoefte
voorzien. De zwerfdieren moeten
thans naar Haarlem gebracht wor-
den. Badgasten moeten hun huis-
dieren.- in de plaats van hun inwo-
ning laten, de inwoners van Zand-
voort zijn verplicht, hun dieren
tijdens de vacantie in Haarlem of
Amsterdam onder te brengen. Niet
het minst voor de bewoners van het
tentenkamp, die hier meestal vier
maanden verblijven en hun huis-
dieren niet mee mogen nemen naar
het strand, zal het asyl uitkomst
brengen. En wat de opzet van dit

tehuis betreft, zal het een bewaar-
plaats worden voor zwerfdieren in

de eerste plaats, doch de pension-
dieren zullen voor "deze zwervers de
kost moeten verdienen.

Dat de vereniging er trots op is,

na alle inspanning, die de voorbe-
reiding vergde, deze „Harlequinade"
in Zandvoort te kunnen presen-
teren, behoeft zeker geen nader
betoog. Het zal een tot nu toe on-
bekend evenement worden v^n
attracties, gratis verloting, verloting
op gratis toegangsbewijzen, iedere
honderdste bezoeker een verrassing
enz. en zal ongetwijfeld velen naar
het Patronaatsgebouw lokken, want
één voetstap over de drempel van
dit gebouw kan drie prijzen op-
leveren zonder dat het U een cent
kost! De grote verloting, aan deze
„Harlequinade" verbonden, trekt op
de laatste dag van dit evenement.
Het fraaie poppenhuis zal dan zijn

bestemming krijgen.

Zo hebben dan de organisatoren
alles gedaan, wat zij in deze konden
doen. Hun wachten is nu op U, op
alle inwoners van Zandvoort, inwo-
ners en natuurlijk óók badgasten.
Wij zullen deze vereniging zeker

niet met lege handen laten staan,

want hun werk is onsi sympathiek
en vraagt ons aller steun. In Zand-
voort, méér dan in welke andere

roep op Uw financiële steun. Wan-
neer U de collectebussen van het
Koningin Wilhelmina Fonds hoort
rammelen staat dan volkomen reëel

tegenover de diepe ernst van het
feit dat heb gaat om de gezondheid
van ons volk, misschien van ons
gezin, misschien van onszelf.

Daarom zal deze collecte slagen
en de opbrengst ervan in Zandvoort
een voorbeeld worden voor andere
gemeenten in ons land!

*?»***.
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Vreugde, vrede en .harmonie

Cliché welwillend in bruikleen afgestaan door Haarlems Dagblad.

plaats óók, is het werk van dieren-
bescherming zéér noodzakelijk. Om
alle hierboven genoemde redenen
van plaats als toeristencentrum en
door zijn natuurlijke ligging aan
zee en temidden van de duinen. In
dit verband moge ik U zeker ook
nog wel herinneren aan het pro-
bleem van de olievogels.

Dierenbeschermers zijn geen
mensen, die hun katten zoenen,
geen sentimentele mannen of vrou-
wen, die .een ziekelijke aanhanke-
lijkheid voor het dier openbaren.
"Aan"~zulke"~ mensen—heeft—dieren^
bescherming niets. Dierenbescher-
ming moet mensen hebben met een
warme vriendschap voor het dier,

opdat het dier vertrouwen krijgt in

de mens. Oók de actieve dieren-
beschermers gruwen van het senti-

mentele, iets wat hen hij hun, werk
het meest schade berokkent, want
er zijn nog o zo velen, die menen,
dat dierenbescherming slechts deze
mensen kent. Niets' is minder waar
en ik zou U willen herinneren aan
wat Ds. A. K. Straatsma eens
schreef, die jarenlang in Zandvoort
als predikant werkzaam was. Hij
schreef het volgende: „In een
roman, die ik las, krijgt een „vent"
een bekeuring wegens dierenmis-
handeling. Hij verdedigde zich met
de woorden: „Ach, het benne maar

beeste, ze hebbe geen ziel te ver-
lieze hè?" Had ik er bijgestaan, ik
iou de (overigens foutieve) uit-

» drukking hebben overgenomen en
geantwoord hebben: „Maar jij hebt
wel een ziel te verliezen en je bent
daar druk mee bezig. Want je ver-
grijpt je aan schepselen die onze
Heiland noemt: „Kinderen van hun
'hemelse vader". Dierenbescherming
"*is dus tegelijkertijd mensen be-
scherming, het mooie werk van de
" vereniging die protesteert en helpt
en ".voorlicht.

•~ Ik hoop U'ovef'* hèt"pracStigê
_
wëfk

'

van dierenbescherming en de nood-
zaak van dierenbescherming óók in

Zandvoort-, in de komende tijd nog
het een en ander te vertellen en
deel U nu reeds mede, dat 14 Aug.
de heer G. Nieuwenhuizen, de voor-
zitter in ons land der vereniging tot

bescherming van dieren, zal spreken
in de Hervormde kerk over het
onderwerp: „De kerk wrijft haar
ogen uit". Het winterprogramma
van de 'plaatselijke afdeling hoop
ik U binnenkort aan te kondigen.

Laat Zandvoort pal staan voor de
bescherming van het dier en moge
de komende „Harlequinade" dat be-
wijzen. Inwoners en badgasten van
Zandvoort: Op naar het Patronaats-
gebouw! K.

(Vervolg).

Het gemeentebestuur besliste óók,

wie in het huis zou worden opge-
nomen, het was óók toen reeds zó,

dat er meestal zoveel liefhebbers
waren, dat daarom, moest worden
geloot. Over de interne gang van
zaken in het huis hopen wij U
"later nog het een en ander te ver-
tellen. Als rentmeesters vonden wij

in de desbetreffende stukken ver-
meld de volgende: W. van Groen-
hout, aanvangsdatum niet bekend,
tot 1736. W. Cloet 1736-1758; J. G.
Cavellier van Adrichem 1758-1798;

J. H. Wyckersloot van Weerdesteyn
1798-1809; C. St. Wesseling 1809-

1836; F. L. W. Macdonald 1836-1872;

Dr. Smit 1872-1890 en Dr. C. A.
Gerke van 1890-1925.

Dat onze oudjes in het oude man-
nen- en vrouwen gasthuis het best
naar hun zin hadden, blijkt wel uit

onderstaand versje, door zulk een
(onbekend) oudje gemaakt en dat
voor het nageslacht is bewaard ge-
bleven. Het luidt:

Jae kom, lae 'k bietje gaen zitten,

Lang kuyren, dat gaet zo niet meer.
En't zunneke schaint hier zo lekker ;

Stae kruksken! Ik zet mai wat neer.

Da's ruste! Wel jong, nou bekom ik !

Dat duut er een mins nog! is goed.
Rondom in de bloemkens te zitten,

En 't zand as een stoof an de voet.

Jong j ong, 'k had main leve gien
plekske

Waer ik main zo is koesteren kon.
Maer- toen 'k ook nogl jong was van

jaere,

Toen hiew ik zoveul van gien zon.

'k Ben oud. Jae, al tachentig jaere
He 'k bloaj an de boom weer 'ezien,

Maer altied al mooier en gruner,
Zo gruun as van 't jaar nóóit

misschien,

Wat de inventaris van het huis
betreft, zijn óók nog wel enkele aar-
dige bijzonderheden bewaard ge-
bleven. Op geschilderde glazen b.v.,

die men nu nog aantreft in het
Raadhuis boven de trap, die aan de
achterzijde naar boven leidt, kwa-
men vele versjes en afbeeldingen
voor. Enkele daarvan willen wij U
niet onthouden, zoals b.v.

Die den uitwendigen tempel bouwen
en den inwendigen niet,

Segt mij, na schriftuers ontfouwen,
of sulke menschen bedrijven yet?

Isaack Maarten, Gasthuismeester
Syburch Louwersv sijne huisvrou.

Dit versje komt voor op een
raampje, beschilderd met een rood
wapenschild, waarop een zilveren
schaar is afgebeeld.
Daarboven vond men in het gast-

huis vroeger de twee portretten, die
nu in de raadzaal hangen, waarop
men de woorden vindt: Anno Do.
1583, Aeta Sye + 33,' waaruit blijkt,

dat deze personen in hun 33ste
levensjaar werden afgebeeld.

Op een ander raampje ziet men
een zeilend scheepje en aan de ho-
rizon de kust. Eronder staat: „Griet
Allersdochter 1621" en dit versje:

Ik zeyl garen voor de wint,
Maar ik moet hebben, dat mijn God

't gunt;
Hoe wij zeylen of laveren,

Is Godt met ons, wie mach ons deren.
De segen des Heeren, so Salomo sey t,

Maeckt rijck sonder arbeyt.

Op een derde raam prijkt een
driemast-schip en daaronder staat:

Dient God met goeden wille,

Geeft den armen en swijgt stille.

Samson was een stereke man;
Noch is hij stereker, die syn tonge

bedwingen kan.
Die al symleitmit leit wil wreecken,
Samsons kracht sal hem 'ontbreecken

Gerrit Willems,
Aeltgen Willems, syne huisvrou.

En tenslotte was nog een raam
versierd met bloemen en vogels en
had dit opschrift:

Een goede concientie is beter dan
goudt.

Hij is wel gefondeert, die op God
betrout.

Maar sal de mens ook sijn behoedt,
Die onwetende dwaalt en nochtans

zijn beste doet?
Segt mij vrij, dat manen vrij.

Dan sal ik verweren tegen mijn
partij.

Dirc van der Haes, 1621.

(Wordt vervolgd).

Er is

maar
één f>*

adres
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Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaa!"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Man verdronken
echtgenote gered

Een verdrinkingsongeval, waar-
van een Amsterdammer het slacht-
offer werd, terwijl zijn jeugdige
echtgenote op het nippertje kon
worden gered, heeft zich Zondag-
middag op het Zuiderstrand, even
ten zuiden van de reddingspost
Ernst Brokmeier, afgespeeld.
Omstreeks kwart voor vijven za-

gen de op deze post vertoevende
leden van de Zandvoortse Reddings-
brigade, hoe een tweetal personen,
een eindje over de eerste bank, de
handen omhoog stak, doch men
meende met een stoeipatrij te doen
-te-hebben. Een-toevallig.daaivpasse-
rende helicopter van het vliegveld
Ypenburg, waarvan de piloot, de
heer R. van der Warten, een recla-
mevlucht boven zee maakte, be-
merkte echter, dat beide baders in
moeilijkheden verkeerden. Hij
draaide bij en liet boven de plaats
zijn reclameborden in zee vallen.
Dit was voor de leden van de red-
dingsbrigade het alarmsein. Men
begaf zich onmiddellijk in zee en
slaagde er in vrij korte tijd in, een
vrouw naar de kust te brengen, die
reeds in bewusteloze toestand ver-
keerde. De helicopter daalde nog
enkele malen tot vlak boven het
water, doch verdween, toen de
piloot bemerkte, dat zijn reddings-
pogingen reeds door mensen bene-
den hem waren overgenomen. Onder
toezicht van Dr.J.v.d.Meer, met een
op 't- strand vertoevende arts, slaag-
den leden van de Zandv. Reddings-
brigade er na inspannend werk
in, de vrouw weer tot be-
wustzijn te brengen met behulpvan
zuurstof-toediening en kunstmatige
ademhaling. Haar toestand bleek
echter nog van dien aard, dat di-

recte overbrenging naar het Sint
Elisabethgasthuis in Haarlem nood-
zakelijk was. Zij bleek te zijn, de
21-jarige H. G.-J.; wonende te Am-
sterdam.

Intussen was uit mededelingen
van strandbezoekers komen vast te

staan, dat nog een tweede persoon
zich in het water moest bevinden.
Direct begaven zich de leden van de
Brigade weer te water en vonden
kort daarna het lichaam van een
manspersoon in het tweede zwin.
Anderhalf uur lang heeft men
getracht de levensgeesten weder-
om op te wekken, echter zonder
resultaat. Het slachtoffer bleek te

zijn de 26-jarige beroepsmatroos bij

de Kon. Ned. Marine H. Gabeler,
wonende in de Nic. Snijderstraat te

Amsterdam, opvarende van H. M.
Hertog Hendrik, de echtgenoot van
de geredde vrouw.
Het stoffelijk overschot van de

verdronkene werd voorlopig over-
gebracht naar de algemene begraaf-
plaats, alhier.

Omtrent de oorzaak van het on-
geval tast men in het duister. Ver-
moedelijk heeft de vrouw zich in

haar angst aan de man vastgeklemd,
die daardoor zelf zijn vrijheid van
handelen verloor. Na enigen tijd in

het ziekenhuis te hebben vertoefd,
werd de toestand van de vrouw
redelijk geacht. Aan het kordaat
optreden van de helicopter-piloot is

het ongetwijfeld te danken geweest,
dat de reddingsbrigade direct kon
ingrijpen, waardoor haar leven
werd gespaard.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telefoon 2058.

Dienst wïjkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2971.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Hond doodgeschopt
U mocht misschien van mening

zijn, dat in Zandvoort geen wreed-
heid tegenover dieren wordt be-
dreven? Dan kan ik het U anders
vertellen. Dinsdagavond j.1. kwam
de prachtige Duitse herder van de
heer Drommel kreunend de zaak
binnen. Het dier, dat kerngezond
was weggegaan, wilde niets meer
eten. Een dierenarts werd geraad-
pleegd. Deze stelde vast, dat het
dier zwaar ziek was \ en nam hem
mee voor nader onderzoek en even-
tuele behandeling.
Kort daarna kreeg de heer Drom-

mel bericht, dat het leven van het
dier niet meer te redden was. Men
moest het zó geschopt hebben, dat
de blaas was gescheurd. De dieren-
arts heeft de hond uit zijn lijden
verlost, nadat zijn baas, die hij acht
jaar trouw had gediend en die daar-
mede een zéér geliefd huis-
vriend verloor, hiertoe toestemming
had verleend. Dat de heer Drommel
door het verlies van Kazan zéér
overstuur was, behoeft zeker geen
betoog. Van de lafhartige dader(s)

ontbreekt vanzelfsprekend elk
spoor. Dierenbeulen schuwen open-
baarheid.

Agenda Raadsvergadering
Dinsdag 2 Aug. n.m. 8 uur.
1. Ingekomen stukken.
2. Verhoging subsidie kruisvereni-

gingen.
3. Prestatiebeloning toneelvereni-

gingen.
4. Belegging van gelden:
5. Verbetering vloer enz. Wilhel-

minaschool.
6. Aanschaffing voertuigen politie.

7. Benoeming onderwijzeres Dr. A.
Plesmanschool.

8. Ziektekostenregeling 1955.

9. Aanschaffing schaft- en direc-

tiewagen voor de dienst van P.W.
10. Rekeningen dienst 1953.

11. Vacantieregeling bakkers.
12. Salarisherziening gemeente-

personeel per 1 Juli 1955.

13. Onbewoonbaarverklaring per-
ceel Kruisweg 18.
~ ïi? Toewijzing " èn verkoop van
grond.

15.v Terreinverlichting speelveld B
Zandvoortmeeuwen.

16. Rondvraag.

de ZDecuité
d' Helena Rubinstein,

li& Pari$

Joh. A. Suykerbuyk
, n.v. i.o.

Coiffures-Créations

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelijks van 9-5

uur, behalve Dinsdag.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

Geslaagden
Van de Wim Gertenbachschool

(U.L.O.), slaagden voor het M.U.L.O.
diploma: Marianne Kuyper; Ingrid
Ligtenbarg, Thea Vonk; Elly de
Wid; Nelly Brand; Diana van het
Zand; Rita Molenaar; Rob Hamers-
veld; Wim Pennings* Henk Doves;
Piet Drommel. Van de 14 geëxami-
neerden slaagden, er 11, d.i. 80 pCt.

Voor de Ie klas H.B.S. slaagden
Rob Hellingman en Alie van Leen-
ders. Tot heden zijn voor de cur-
sus^ 1955-'56 53 nieuwe leerlingen
ingeschreven.

De Heren J. Zwemmer en A. v.d.

Velden slaagden deze week voor het
praktijkdiploma boekhouden.

Geslaagd voor M.T.S. H. Weber.
Geslaagd voor E.T.S. Hans Schaap

.que*

RAPHACl

o.-

Prijzen vanaf ƒ4,75.

Alleenverkoop voor Zandvoort

PARFUMERIE

^3
Kerkstraat 23 - Telef. 2107



;L- FOTO BAKELS
Kerkstraat 29-31 Sinds 1874 - Telefoon 2513

Zandvoorts grootste speciaalzaak
op foto- en filmgebied!Box camera v.a. f 15,50. Agfa Isolette v.a.f88,-

AGFA kleinbeeld camera SILETTE v.a. f143,-

Kodak, Retina en Retinette kleinbeeld camera's

ijn-
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HOTEL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks:

ÖTchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BL.UME,

In ons cabaretprogramma:

TERÜY BROS
Acrobaxic act

k

DSStRëS
Solodanseres

*

MOS & TANIA
Dancing en Comediau act

v^
Zondagmiddag Matinee

\

h

l'^ $>

BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Spraaklessen op school
Ged. Staten dezer provincie heb-

ben goedgekeurd het besluit van de
raad van onze gemeente tot beschik-
baarstelling van ƒ2.000.- voor het

,

onderwijs in spraaklessen aan
schoolgaande kinderen. Dit onder-
wijs zal worden gegeven door Mej.
L. Molkenboer, spraak- en muziek-
paedagoge. wonende te Zandvoort.
Mej. Molkenboer heeft het voor-

nemen om alvorens haar werkzaam-
heden te beginnen in Sept. een le-

zing over dit onderwerp te houden
voor ouders, onderwijzers en ge-
meentelijke autoriteiten.

Mannenkoor zong
in Clarastichting

Maandagavond gaf het Zandvoorts
Mannenkoor, onder leiding van di-

recteur Bijlevelt een uitvoering voor
patiënten en verplegend personeel
van de Clarastichting. Hoewel door
de seizoendrukte vele leden ver-
stek lieten gaan en het koor sterk
onderbezet moest optreden, kwam
de zang op de terrassen van de
stichting, waarbij enkele malen
van plaats veranderd werd om alle

patiënten te kunnen laten genieten,
in deze stille omgeving bijzonder
goed tot haar recht en werd met 't

gebodene véél succes geboekt. Een
dankbaar applaus weerklonk na
ieder nummer vanuit de zieken-
zalen.

De uitvoering die daarna volgen
zou in het hofje op het Gasthuis-
plein en waarvoor reeds vele toe-
hoorders verzameld waren, kon
helaas op het laatste ogenblik geen
doorgang vinden, daar één der oude
bewoners van het hofje plotseling
in zijn woning door een beroerte
was getroffen. Ook van het zingen
op het Gasthuisplein, dat nog een
ogenblik overwogen werd, werd om
deze reden tenslotte afgezien. Voor
de velen, die waren gekomen, om
het concert te beluisteren, bete-
kende een en ander wel een teleur-
stelling, doch men hoopt binnenkort
hier alsnog op te treden.

Moed beloond
In de namiddag van Woensdag 7

Juli 1954, speelden in de tuin bij een
villa te Aerdenhout 3 vriendin-
netjes. Plots klonk een gil uit 't zich
bij dit huis bevindende zwembad.
Het kleinste meisje bleek bij een
poging om haar bal uit het pl.m.
1,65 m. diepe en geheel gevulde
zwembad op te vissen, voorover in

het water te zijn gevallen.
Haar oudere zusje, Janneke Blom,

13 jaar, wonende alhier, bedacht
zich echter geen ogenblik, doch
sprong gekleed haar zusje na. Zij

greep haar en bracht haar zwem-
mend naar de kant, waar de dren-
kelinge door 't andere vriendinnetje
op het droge werd getrokken.
Dit kordate optreden van Janneke

Blom is voor het Carnegie Helden-
fonds te Ben Haag aanleiding ge-
weest haar een passende beloning
te doen uitreiken, n.m. een reis-

klokje in etui. De uitreiking van het
geschenk vond Donderdagmorgen
plaats door de burgemeester van
Zandvoort, Mr. H. M. van Fenema,
waarvoor de redster en haar ouders
in de trouwzaal ten raadhuize wa-
ren uitgenodigd. Burgemeester van
Fenema richtte zich in waarderende
woorden vooral tot de jeugdige red-
ster en prees haar moed en besluit-

vaardigheid.

Geslaagd
De 13de Juli zijn geslaagd voor

Lingerie-examen : Krijna Loos;
Ankie Halderman; Nelly Lemmers;
Henny Nijkamp; Jopie Bos; Anneke
van Beers; Angeline Vosse; Gina
Baarn; Suzan v. Roode.
De 14de Juli zijn geslaagd voor

Costuum-examen: Eveline Veen;
Henny Nijkamp; Jopie Bos; Jopie
Kunkeler; Clara Stokman; Corrie
Warmerdam; Riet Balk; Nelly Wen-
sel; Thea Voorn; Betsie Kerkman.
Dit zijn allen leerlingen van de

Naaischool onder leiding van Eerw.
Zusters. Nu moeten nog 3 candi-
daten op voor het Coupeuse-examen
1, 2, 3 Aug. Wij hopen dat ook zij

mogen slagen.

Uw vacantieprogramma is niet volledig

na een verfrissend bad, een strandwandeling of tocht door Zand-
voorts fraaie omgeving, 'wanneer U daarna geen bezoek brengt aan

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

/* HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!
Een uitzicht als nergens elders aan Holland's Noordzeekust!

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!
Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RUW I ELEN,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken! £,tG

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SM EDESTRAAT 19

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236 %
<
-

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN

Wie leest, baat zijn geest

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wrj! /. *
Glaswerk, porcèleln, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2184

jB&r ~j3odecici t^etrovltck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

ie- Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS Sterrf^hans^S
1

Heden weer

VERS GESNEDEN
y

Snijböontjes' en Andijvie"

Voor Uw groente, » .«>,

aardappelen en fruit: /• ^
Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd'.

Plastic Motzakken
in diverse kleuren.

Ruimte voor 8 klerenhangers.

^^ NU, ƒ6.25.

Drogisterij Bouwman
Geclipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

RADIO en
TELEVISIE
brengen U
genotvolle uren

PHILIPS TELEVISIE groot beeld
sterk verlaagd in prijs; v.a. ,/775.—

.

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
Service 100"/o.

PHILIPS RADIO vanaf .... ƒ87—
PHILIPS RADIO: Bi-Ampli; tech-
nisch volmaakt.

PHILIPS BANDRECORDER. Mo-
derne uitvoering. Geschikt voor 2

snelheden.

PHILIPS platenwisselaar, nieuw,
vol-automatisch, geschikt voor alle

platen.

PHILIPS platenspeler vanaf ƒ89 —
v. inbouw.

VOOR UW VACANTIE: PHILIPS
draagbaar radiotoestel. Thuis te

spelen op het lichtnet, bovendien
kunt U de batterijen voor-laden.

GRAMOFOONPLATEN. Bezoekt
onze afdeling gramofoonmuziek.
klassiek, modern, populair. Alle
merken leverbaar.

PHILIPS Droogscheerapparaat
thans j 39,75

KOELKASTEN: KELVINATOR v.a.

,/735,— . Bij ons verkrijgbaar.

STOFZUIGERS. Div. merken op
slee: Excelsior. Holland-Electro, Ru-
ton etc.

WASMACHINES, droogmachines
e.a. huish. apparaten.

Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na persoon-
lijk overleg, de betaling met U.

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

Geslaagd
Voor het examen Middelbaar

technische school te Haarlem slaag-
den-bij de afdeling weg- en water-
bouwkunde W. C. Dees en W. Deu-
tekom, bij de afdeling werktuig-
bouwkunde J. H. Vermaas en
vliegtuigbouw H. Weber. Aan allen
onze hartelijke gelukwensen.

De dochter van de beheerder van
het trekkerskamp „De Branding", -»

Mej. A. S. A. van Dijk slaagde voor
het zéér hoge eisen stellende diplo-
ma mode-tekenares en ontwerpster.
Het diploma werd haar bovendien
,.met lof" uitgereikt. Voorzeker is

deze prestatie een hartelijke felici-

tatie waard!

Voor het Middenstandsdiploma
slaagden: C. Scholte-Nielandt; P.
Bakkenhoven; E. van Petegem;
W. van Sooüngen en J. Vink. Zij

werden opgeleid door de heer N. J.

Th. Schmidt.

Hond in auto opgesloten
Zandvoorts gemeente-arts, Dr. J.

van der Meer. op de Noordboule-
vard rijdende, ontdekte een bij het
tentenkamp geparkeerde auto, van
waaruit heftig honöengeblaf klonk.
Dichterbij komende, ontwaarde hij

achter de geheel beslagen en ge-
sloten ramen een boxer, die hevig
tekeer ging en van benauwdheid'
tegen de ramen opsprong. Hij waar-
schuwde de politie, die vrijwel di-

rect ter plaatse, per auto-mobili-
foon de eigenaar opriep. Toen deze
tè lang wegbleef en het beest het
steeds benauwder bleek te krijgen,
werd door één der agenten een
ruitje ingeslagen, waarna het por-
tier kon geopend worden en de
hond de vrijheid tegemoet sprong.

Kort daarna kwam de eigenaar
opdagen, die verklaarde, langer bij

zijn bezoek te zijn opgehouden, dan
hij aanvankelijk dacht. Het muisje
had nog een staartje, toen het op-
dringende en verontwaardigde pu-
bliek de autobezitter begon uit te

schelden voor ..dierenbeul". Opzijn
beurt verbolgen, vervoegde hij zich
op het politiebureau om mede te

delen, dat hij ..dit niet nam"! Daar
de man een nogal hoge toon aan-
sloeg, nam de politie dit óók niet
en er volgde een procesverbaal. De
officier van justitie zal over dit ge-
val nu uitspraak moeten doen.

Badplaatsvoetbaltournooi

Ook dit jaar zal het jaarlijkse
door Zandvoortmeeuwen georgani-
seerde voetbaltournooi om de zil-

veren watertoren in het Gemeente-
lijk sportpark weer in Augustus
worden gehouden. Vier verenigingen
nemen er dit jaar aan deel, n.1.

:

H.B. C. T. Y.B.B., H.E.D.W, en
Zandvoortmeeuwen.

De vóórwedstrijden vinden plaats

op Dinsdag 16 en Donderdagavond
18 Augustus. Zondagmiddag 21

Augustus zullen de verliezers- en

winnaars-finales worden gespeeld,

waarbij als tussenwedstrijd de ve-

teranen van Blauw-Wit en Zand-
voortmeeuwen elkaar zullen ont-

moeten.

Radicaal protest van huis-eigenaren

In de Vinkenstraat, één' der straten
in het nieuwe uitbreidingsplan Zuid,
bouwde een Haags aannemersbedrijf
een 32-tal fraaie woningen. Mooie,
riante huizen, welke door de ge-
gadigden van het aannemersbedrijf
op tekening werden gekocht. 27
van de 32 woningen zijn thans door
de eigenaren betrokken, en hoewel
de huizen nog niet geheel gereed
zijn, woont men er — de eersten
sinds Maart — met pleizier en ge-
noegen in deze nu nog stille buiten-
wijk van de badplaats.

Doch naarmate de uiterlijke vol-
tooiing van de woningen vorderde,
bleek op enkele punten van de
tekeningen te worden afgeweken,
op zichzelf misschien onbeduidende
dingen, doch waarop de eigenaren
véél prijs stelden, omdat zij dien-
den tot meerdere verfraaiing van
hun eigendom. Dit was niet de
schuld van de bouwers, doch vloeide
voort uit verschillen van mening
tussen hen en de Zandvoortse
schoonheidscommissie. Om meer-
dere kracht bij te zetten aan hun
wensen vormden de bewoners van
de Vinkenstraat een comité, dat de
belangen van hun wijk namens de
bewoners, waarvan er zich - tot nu
20 van de 27 bij het comité aan-
sloten, zou behartigen.

Men heeft dit einde vorige week
wel op zéér radicale wijze in prak-
tijk gebracht. Als erfafscheiding
van de voortuinen was op de teke-
ningen aangegeven het plaatsen van
houten hekken, die aan de straat
een echt landelijke sfeer gaven, n.1.

de bekende onontschorste gezaagde
boomplanken, die de natuurlijke
vorm behouden, zoals men die zo-
veel om tuinen van villa's aantreft.
Vorige week echter plaatste de
uitvoerder van het aannemings-
bedrijf als erfafscheiding kleine
ronde boomstammetjes en spijker-
de daarop rechte, ongeschaafde
witte planken. Een honderdtal
palen werd door hem geplaatst.
Dat betekende de klap op de vuur-
pijl. Het straateomité kwam nog
diezelfde avond bijeen en smeedde
snode plannen. Er werd binnens-
huis bij voorbaat reeds flink ge-
gnuifd en hartelijk gelachen en
toen de andere morgen uitvoerder
en werklieden kwamen om hun
werk te voltooien zaten achter de
gordijnen de mannelijke en vrou-
welijke bewoners met stijgende vol-
doening de woede van deze uit-
voerder gade te slaan, die tot zijn

grote verbazing en ergernis de
planken van de palen zag losge-
werkt en de palen omgekeerd in
de grond gezet met de punt naar
boven en daarop een briefje met
de mededeling: „Accepteren deze
afscheiding niet! Comité Vinken-
laan". Een woedende uitvoerder
meldde dit feit bij de Zandvoortse
politie, die echter geen termen aan-
wezig achtte om in te grijpen, aan-
gezien geen strafbaar feit werd
gepleegd. Tot grote voldoening van
de bewoners werden daarop de
met de punt naar boven gezette
paaltjes uit de grond gehaald en
op een hoop gegooid, terwijl het
comité nu met het aannemersbedrijf

gaat confereren, om een andere op-
lossing voor deze erf-afscheiding
te verkrijgen, want het liefste heeft
men lage stenen muurtjes, óók al.

om zandverstuivingen in de tuinen
te voorkomen. Uit een reeds plaats
gehad hebbende bespreking bleek
n.1., dat de op de tekeningen aan-
gegeven afscheidingen, die de aan-
nemer had willen plaatsen, door
„hogere instanties" waren afge-
keurd. Het comité is niet van plan,

het er verder bij te laten zitten en
de „hogere instanties" vermoedelijk
óók niet, zodat met spanning de
„volgende ronds" wordt afgewacht.

Intussen hebben de bewoners
van de Vinke-Astraat nóg een wens,
die, men gaarne zou zien ingewil-

'ligd. De Jmiseigenaren in deze
straat komjn n.1. bijna allen uit

Arasterdar-i en daar de naam
„Vinkenstraat" in Amsterdam nu
niet bepaald wijst op een villa-

buurt, ioch in de hoofdstad de
naam iran een steegje aanduidt,
wenst men daaraan liever niet te

wordon herinnerd en zal daarom
aan B. & W. van Zandvoort ver-
zoeken in deze landelijke en rus-
tig'.- omgeving de naam Vinken-
straat te wijzigen in Vinkenlaan.
Vandaar dat men nu reeds in de
protest-mededeling, geprikt op de
omgekeerde paaltjes, van deze
naam gebruik maakte.

Twee jaar Noordhollands Philharmonisch Orkest

Het' is inmiddels bijna twee jaar
geleden, dat de Haarlemsche Or-
kest -Vereniging werd omgezet tot

Noordhollands Philharmonisch Or-
kest. Betreffende deze omschake-
ling, welke naast de sociale, ook
belangrijke artistieke en culturele
doeleinden beoogde, kan reeds thans
worden geconstateerd, dat een grote
verschuiving en uitbreiding van de
werkzaamheden heeft plaats ge-
vonden. Het aantal orkestconcerten
dat in seizoen 1952-1953 64 bedroeg,
liep ix\ het seizoen 1953-1954 op tot

een aantal van 73. Gedurende dit

seizoen zal het totaal aantal con-
certen 86 bedragen, terwijl voor het
komend seizoen een aantal van 90

concerten is geprojecteerd.

Hiertegenover staat, dat het aan-
tal begeleidingen, dat aan de zeer
hoge kant was en bovendien voor
een groot deel buiten Noord Holland
plaats vond, belangrijk moest wor-
den beperkt.

De spreiding van de concerten in

Noordholland komt tot uiting in het
aantal gemeenten, waar het orkest
thans regelmatig optreedt. Bedroeg
dit aantal de twee vorige seizoenen
respectievelijk 10 en 13, dit jaar
bedraagt het aantal reeds 22, ter-

wijl voor het komend seizoen in 25
gemeenten concerten zijn geprojec-
teerd. Een verheugend verschijnsel
is, dat in vrijwel alle gemeenten,
speciaal ook in de kleinere en zelfs

in zeer kleine gemeenten, waar het
orkest komt concerteren, de belang-
stelling verheugend groot is, terwijl

na de prmière steeds om een her-
haling wordt gevraagd.
In verschillende gemeenten, waar

het eerste jaar één concert plaats
vond, vindt thans een gehele serie

plaats. In Heiloo b.v. zal het orkest,
na verleden jaar een eerste concert
te hebben gegeven, het komende
seizoen een abonnementsserie ko-
men verzorgen. De grote belang-
stelling voor het N.Ph.O., dat in de
Provincie in zeer korte tijd een uit-
stekende naam en een bekende
klank heeft verworven, komt tevens
tot uitdrukking in het steeds
groeiend aantal gemeenten, dat toe-
treedt als lid van de Stichtingsraad,
ook al bestaat voor verschillende
gemeenten nog geen gelegenheid bij

gebrek aan zaalaccomodatie om het
orkest te laten optreden. Bedroeg
het aantal gemeenten bij de op-

richting van de Stichting 23, thans
is dit aantal reeds aangegroeid tot

bijna 40.

De grote belangstelling in de Pro-
vincie voor het orkest heeft duide-
lijk aangetoond, dat er overal een
groeiende behoefte bestaat aan be-
langrijke, op hoog peil staande, cul-
turele uitvoeringen. Met deze erva-
ring is de onmisbare taak van het
Noordhollands Philharmonisch Or-
kest duidelijk bewezen. Het streven
van de artistieke leiding is er op
gericht, de keuze van de program-
ma's in de toekomst zo hoog mo-
gelijk op te voeren,, opdat sommige
werken, welke in Haarlem worden
uitgevoerd, ook in de Provincie kun-
nen worden gespeeld. Als in de
toekomst de zalennood in Noord-
holland zal verminderen, zal het
aantal orkestconcerten in de Pro-
vincie zeker nog groter worden,
terwijl dan ook meerdere gemeen-
ten het; orkest voor een concert ter
plaatse kunnen uitnodigen.

Bejaardentehuis

nadert voltoonng

Naar wij vernemen zal het hoofd-
gebouw van het bejaardentehuis
aan de Herman Heijermansweg in
de tweede helft van de maand
September officieel in gebruik
worden gesteld.

De bouw is thans uitwendig ge-
heel voltooid en de tuin rondom,
die met het pas aangelegde gras-
gazon en de bloeiende heesters een
buitengewoon aantrekkelijke indruk
rnaakt, doet het imposante bouw-
werk met op de achtergrond het
fraaie duinlandschap bijzonder goed
tot zijn recht komen.

Inwendig moeten nog de nodige
voorzieningen worden getroffen wat
betreft de algehele afwerking, stof-
fering enz. waarmede men thans is

aangevangen.

De aanvragen voor het tehuis
overtreffen verre het aantal be-
schikbare plaatsen. Het bestuur van
de stichting kwam Woensdag j.1.

wederom in vergadering bijeen, ten-
einde zich hierover nader te be-
raden. Op 1 Augustus a.s. zal het
twee jaar geleden zijn, dat met de
bouw van het complex eer* aanvang
werd gemaakt/

Met grote dankbaarheid geven wij
U kennis van de geboorte van onze
zoon

GERARD. #&

1-*

G. Zwemmer.
E. Zwemmer-Keur.
Simon en Corrie,

Zandvoort, 25 Juli 1955.

Tijdelijk:' Diaconessenhuis,
Hazepaterslaan 24, Haarlem.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9 en 10.30 uur:
Ds. F.C. Zwaai, van Winterswijk.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK,
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. R. H. Oldeman.
19 uur: Engelse dienst.

Woensdag 3 Augustus, 20 uur:
Concert en Wijdingsdienst. Spr. Ds.

R. H. Oldeman. Medewerking mevr.
H.W. FaberrMet, alt; F. Visser,

orgel; F. Beekman, viool en A.
Luyendijk, tenor.

NED.- PROTESTANTEN BOND
Aid. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. H.A.C. Snethlage uit Rotterdam.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdiensten. H. H.

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

KOPER's
COMESTTBLES enDELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Postduivensport
Zondag 17 Juli werd een wed-

vlucht gehouden van Roosendaal af
voor jonge duiven, afstand 95 km.
Gelost om ± 8 uur arriveerde de
eerste duif om 9 uur, 30 min. 45 sec.

C. K. Draijer 1 14 18; Th. v.d.

Meulen 2 49 50 56) 58 60 61 63 65 77.

G. Driehuizen 3 7 21,34 35 38 42 48
75 78; A. Paap 4 5 76; P. Koper 6 12
52 72; K. Driehuizen 8 15 22 23 24
27 73; H. Lansdorp 9 44 51 64;

J. Donker 13; A. C. Molenaar '16 46
47; A. H. Daane 17 28 29 32 37 45

47; H. Bartens 11-20 31 66 71 74;

B. Lukkassen 19 36 39 43; C. Visser
25 67 70; Corn. Koper 26 30 33 79;

A. J. Spolders 40; J. Schrander 41
54 55 62 68; M. Buis 53; V. C. de
Muinck 59 69 80.

Zondag 24 Juli werd deelgenomen
aan de wedvlucht^van Orleans af,

over een afstand.van 550 kjn. Ge-
lost om 6 uur, arriveerde de eerste
duif om 16 uur 8 min. 35 sec. De
uitslag was: H. Bartens 1-2; A. H.
Daane 3-6; A. Paap 4-5; C. K.
Draijer 7; Chr. Allebes 8; G. Drie-
huizen 9-12; M. Buis 10 en H.Lans-
dorp 11.

Tevens nam men op 18 Juli deel
aan de zéér zware vlucht van Bor-
deaux af, over een afstand van. 970

k.m. Hier waren de uitslagen: H. .

.

Bartens 1; G. Driehuizen 2-8; C.

Visser 3-10; Chr. Allebes 4-6-9; A.
Paap 5 en J. Schrander 7.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel /•

AQ/"\|
Prinseeseweg 15

. DVJL. Telef. 2066

Balcon-varia
Wullum: Wat denk je d'rvan Aerie,
zou d'r nog 'n bietje geld verdiend
worde de leste weke in Zanvert?

Aerie: Hoor nou es effe jü daer zal

ik me niet over oitlaete, daer mot
, je nou maer es naer raeje, maer

ik zeg je ien ding: 'et zit wel
snor jü!

Wullum: Dan' weet 'k wel genog
Aerie, 'k had 'et ook wel 'edocht
want 'k heb nog gien mens hore
kankere.

Aerie: 't Is ook 'n heel verschil met
veurig jaer Wullum, toen was 't

bar slecht en 'k vind 'et maer 'n

raik 'ezicht zo elleke dag op dat
hardstikke volle strand.

Wullum: Zo is 'et jü, ze hebbe mai
verteld en dat waere mense, die
'et bekaike kenne, dat dit 't beste
saizoen is na 1947.

Aerie: 't Zou best kenne zain Wul-
lum, messchien wordt 't nog wel
beter, want de drukste maend
mot nog komme en as 't weer 'n

bietje blaift meezitte kraige we
vast nog een record-jaer.

Wullum: Zo denk 'k er óók over
Aerie, want je mot niet vergete,
dat d'r in 1947 nog lang zo veul
vreemdelinge niet waere as dit
jaer en elk jaer komme d'r méér
mense naer Zanvert.

Aerie: Jae jü, we staen nog midde
in de belangstelling. D'r zain wel
es mense 'ewiest die dochte, dat
Zanvert d'r oit raekte as bad-
plaes, maer die zulle nou wel
anders praete.

Wullum: Allienig hoop 'k maer
Aerie, dat d'r met al die drukte
niet méér mense verdrinke. 'k Vin
twie is al twie teveul, maer d'r
is gien mens, die d'r wat an ken
doen. Hoofdzaek is, dat de baejers
zellef yeurzichtig zain, want as
ze dat niet benne helpt 'et niks
al zet je op 't strand op elleke vaif
meter 'n pliesie-aegent neer.

Aerie: Net wat je zegt, Wullum,
oppasse blaift de boodschap voor
iederien, die gien benul heb van
de 'evaere van de zee en dat de
zee altaid 'evaerluk is, daervan
most elleke badgast veul meer

. doordronge zain.



Vereniging „De Haltestraat"
Wie in Zandvoort kopen gaat, slaagt altijd in de Haltestraat!

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

DONANDA
/

=

il
j0*

II
Import uit Oostenrijk:

it Handgeweven linnen ROKCOUPONS v.a.fl3,35

k HANDGESCHILDERDE KLEEDJES

•fa SOUVENIRS van Ambacht Volendam etc.

Donanda heeft, wat U graag geeft!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT
LOEK VAN WENSEN.

Ook bij warm weer:
Burger's fijne vleeswaren!
fi$ l Wij hébben steeds voorradig een keur van fijne vleeswaren

die ook bij warm weer lekker blijven, b.v.:

Cervelaatworst 60 et. 100 gr. Alle soorten vleeswaren in
Snijworst 48 et. 100 gr. blik. SPECIALE RECLAME:
Rookvlees 69 et. 100 gr. 425 gr. Gébr. gehakt . . 94 et.

Paardenrookvlees 48 et. 100 gr.
sauciizen f1 50 500 er

Echte boerenw. 49 et. 100 gr. %l^E?l'C"" fitnwnfr'
Berliner 45ct.l00gr.

Gehakt h.o.h /I,o0 500 gr.

Brunswijker 56 et. 100 gr.

Theeworst 49 et. 100 gr. Woensdag en Donderdag:

Procureur 60*ct. 100 gr. 500 gr. GEHAKT ƒ1,25

Rauwe Ham .... 89 et. 100 gr. 200 gr. GEBR. GEHAKT 49 et.

Salami 89 et. 100 gr.

Ontbijtspek " 46 et. 100 gr.

per 150 gr. 57 et. WEEKEND-RECLAME:
Bacon 79 et. 100 gr. 100 gr. Ham en f fiQ «*f
Blaasham ._._. ... 79 et. 100 gr. 100 gr. Boterhamw.^ V* 37 l* l

Vrijdag en Zaterdag reclame:

750 gr. fijne riblappen f 2,65
500 gr. dik vet 60 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort Tal. 2994-2643

Van heinde en verre
kwamen de dames om bij ons hun strandcomplex, bad-
pakken, shorts, strapless japonnen en- de nieuwste mode-
snufjes te kopen.

Niettegenstaande deze stroom van kopers en koopsters kunnen wij U nog steeds een

uitgebreide collectie tonen, niet alleen door onze gedurfde inkopen alvorens het

seizoen begon, doch mede door het feit, dat wij de laatste dagen nog enige collecties

kochten van vooraanstaande importeurs en confectïonnairs.

Amerikaanse Paper nylon JUPONS 1 3.75
f

Nylon heren SHORTS
tegelijk zwembroek 1 8.75

Aparte ZOMER ROKJES
(Franse dessins) 8.95

Wollen boothals PULLOVERS 9.95

Zwitserse boothals BLOUSES 1 0.75

Satin Lastex BADPAKKEN van de
wereldberoemde merken: ..Tweka",
Heinzelmann, Catalina, Rosé Mary
Reid, regelrecht- uit Californië.

Prachtige EVYAN LINGERIE.

Alleenverkoop LASTINA B.H.'s.

„TWILFIT", ,.IDUNA".

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG'
Haltestraat 40

Steeds een stap vóór!-

Telef. 2087
Steeds het nieuwste voor de meest verwende vrouw!

TAX I

BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Zomeravondconcerten
Stichting .,Touring Zandvoort"

heeft de serie zomeravondconcerten
nog met een tweetal uitvoeringen
uitgebreid. Op Vrijdag 29 Juli zal

in de muziektent op heb Raadhuis-
plein concerteren de accordeon-
vereniging ..Zandvoort", terwijl op
Maandag 1 Augustus het muziek-
corps van „The Boys Brigade" van
de Engelse padvinders die momen-
teel in Zandvoort kamperen, een
concert zal geven, waaraan óók hun
padvinders-drumband zal mede-
werken.

Jubileumsportdag
De Haarlemse Sportvereniging „De
Kampioen", die op 26 Juli haar
50-jarig bestaan viert, houdt op
Zondag 31 Juli op het autocircuit
te Zandvoort een grote jubileum-
sportdag. Het programma op die
dag is aan verschillende sporten
gewijd en deelname is o.a. ver-
zekerd van de boksvereniging „De
Ring" uit Haarlem, de rolschaats-
vereniging „Marathon" uit Den
Haag, de gymnastiek- en volleybal-
vereniging O.S.S. uit Zandvoort en
de muzikale medewerking van de
Santpoortse Harmonie Wilhelmina,
alles onder technische leiding van
de jubilerende vereniging „De Kam-
pioen".

Overzicht van de sportdag:
12.30-1 u.: muziek; 1-1.05: opening;
1.05-1.50: boksen; 1.50-1.55: muziek;
1.55-2.15: volleybal; 2.15-2.20: mu-
ziek; 2.20-2.35: gymnastiek; 2.35-

2.40: muziek; 2.40-3: basketbal;
3-3.05: muziek; 3.05-3.25: judo;
3.25-3.30: muziek; 3.30-4.30: rol-
schaats-show en ring-hockey;
4.30-4.35: muziek; 4,35-5.30: wiel-
rennen (50 ronden rond de pits voor
nieuwelingen).

ONTWIKKELEN ƒ'

en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

CD Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer
FOTO

HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

99LION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

^fo'.A's

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

Reclame Nylons
to •* f 2,00

BADLAKENS \, ƒ5,75

THEEDOEKEN '

ƒ0,78

BADDOEKEN ƒ0,98

NYLON SLIPS EN ONDERJURKEN
THEEKLEDEN INDANTHREN

Prachtige collectie Cocktail schortjes

LAKENS EN SLOPEN
ruime sortering in geborduurd en glad.

VERPLEEGSTERSSCHORT .... ƒ2,98

CORSETTEN EN BH.'s.

DAMES PYAMA's ƒ6,90

„De Kampioen
j NOTTEN - HALTESTRAAT 59

66

Vrij naar De Schoolmeester
(G. v.d. Linde)

Alle mensen moeten
naar een barbier,

5 Maar die verstandig zijn

die komen hier

in:

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat 14 - Telef 2462

M.M.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL
"Haltestraat 1 - Telefoon 2735

?

TUINGEREEDSCHAPPEN
IJZERWAREN
GEREEDSCHAPPEN
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
SPORTARTIKELEN
TUINSTOELEN
HAARDEN - KACHELS
GRASMAAIMACHINES ƒ29,95

Magazijn„HctWonderv.Zandvoort"
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

Wij hebben een grote collectie speel-

goederen, o.a.: Matchbox, ' Dinky
Toys, Schuco auto's, diverse soorten

boten en spelen. Verder grote sor-

tering in luxe en huishoudelijke

artikelen, souvenirs. Heeft U de
Edy wasmachine of centrifuge al

gezien? Komt U eens met ons praten

over betaling op gemakkelijke con-

dities.

SWALUËSTRAAT 9

is' achter de Haltestraat.

— TELEF. 2418

Voor Vis en Conserven
gaat men in Zandvoort naar

KERKMAN & LOOS
SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS
en VERSE GARNALEN.

i

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

De wondere pracht van de zomer
kunt U brengen in Uw woning met bloemen uit

.

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS'EN TUIN!

Elke dag verse bloemen 1 6V
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Fa. J. yan Duivenboden
HALTESTRAAT 45 - TELEFOON 2827

Ruime sortering in:

Dames, Heren en Kinder ONDERGOED
(Jansen & Tilanus)

u
KANTEN KLEEDJES /. f~Z?

NYLONKOUSEN - SOKJES

Verschillende soorten NEVEDA WOL.

Voor het strand
maken wij U attent op' onze (/•

~~

speciale reclame
van

250 gr. frisse zuurtjes

voor slechts 49 et.

Ziet ook onze grote sortering LUXE DOZEN.

In elk seizoen:

Chocolade van Groen!
HALTESTRAAT 18 TELEFOON 3403

Profiteer nu nog
van de laatste restanten voor zeer lage prijzen!

GYMSCHOENEN maat 30-33-47-48 ƒ1,75

Restanten SANDALEN 20% korting

KINDER SHORTS ƒ3,95

TRICOT BADPAKKEN ƒ0,95 en ƒ1,25

KINDERSOKJES v.a ƒ0,75

DAMES JUMPERS v.a '.

ƒ2,95

RESTANTEN WINDJACKS ƒ12.95

/ 3* Sporthuis

„ZANDVOORT"
Haltesiraat 35 • Telef. 2131

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

HET SUCCES VAN DIT SEIZOEN:

%+*f*p Boothalsblouses

%¥;i' v.a. f 6,90

Modemagazijn
T.C.v.d. SCHELDE

HALTESTRAAT 7

fAMlUE-DKUK\MEKK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

KOUSENREPARATIE
Niet de eerste de beste,
maar de eerste en het beste!

In één dag gereed!

T. C. v.d. SCHELDE
HALTESTRAAT 7

Als U vlees ziet, denkt U aan de slager,

Is het wild, natuurlijk aan poelier en jager.

Is het rookwaar, dan kunt U verwachten;

Komt in Zandvoort Drommel steeds in elks gedachten.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

in de nieuwste
TAUNUS '55Autorijlessen

Autorijschool IJmond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

BURGERLIJKE STAND
22—28 Juli 1955.

Geboren: Roeland Jacobus, zoon
van E. J. Reurts en M. Doornekamp;
Astrid, dochter van A. J. Koper en
G. Kroese; Hendrik Johan, zoon van
W. Mol en H. G. Korporaal; Gode-
fridus Franciscus, zoon van P. J.

Vleeshouwers en E. A. M. Timmer-
mans.

Getrouwd: L. P. van Brussel en
M. C. C. Houniet; P. C. van Berge en
C. N. Kroon; P. A. van Vechgel en
J. C. Hofman.

Overleden: H. J. Gabeler, oud 26

jaar, echtg. van J. R. Jacobs; H. M.
E. Muller, oud 65 jaar, echtg. van M.
Zinke.

H.W.
Juli:

31 1,05

Aug.
1

HOOGWATER
L.W. H.W. L.W. Strand

berijdbaar

8,— 13.40 20.30 5,00-11.30

1,58 9,— 14,25 21,30 6,00-12,30

2 2,40 9,30 15,05 22,— 6,30-13,—

3 3,15 10,— 15,41 22,30 7,00-13,30

4 3,50 11,— 16,15 23,— 8,00-14,—

5 4,24 11,30 16,49 24,— 8,30-14,30

6 4,57 12,— 17,22 —.30 9,00-15,30

Engelse kerkdienst
„The Boys Brigade", de 110 En-

gelse jongelui, die bij het Kennemer
Sportpark hun bivak hebben opge-
slagen, zullen op Zondag 31 Juli des
avonds om 7 uur onder leiding van

Kunstnijverheid en Interieurverzorging

Pauline Reijenga

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

EXPOSEERT
op de Harlequinade

fc v" -

-'<

hun geestelijke verzorger een En-
gelse kerkdienst houden in deHerv.
Kerk. Een sympathiek gebaar van
de Herv. Kerkeraad om aan de
Engelse gasten de kerk beschikbaar
te stellen. Deze dienst is ook voor
anderen toegankelijk.

' ''"7 t

- t - v. 7



/ CL- Hij is er al! Frans Mullens ïL^Surtot* 7 Augustus
Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

«J-

Zr. Hoogenbosch

Afwezig
tot 29 AUG.

Dienst wordt waargenomen
door Zuster Paulien, Bre-
rodestraat 9.

Het bestuur W.G. Kruis.

K,

'/?E#H£/ÏS+

WONINGRUIL:
A'dam-West - Zandvoort
Aangeb.: Nieuw huis, bev.
1 zit-eetk. 3 slp.k. douche-
cel, 'keuken, overal warm
water.Vrije zolder en berg-
ruimte in ben.etage. Gevr.
huis te Zandvoort. Br. no.

16 bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUURr'/5,— p. week.

^EC.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Aw
WIE HELPT „LA MER"
gedurende de komende
wintermaanden aan ge-
schikte woonruimte. Zee-
straat 26, telefoon 2196.

BIJVERDIENSTE. Bureau
Web vraagt serieuze mede-
werkers voor het versprei-
den van drukwerk huis
aan huis. Soll. aan Bureau
„Web", Postbus 166, Haar,,
lem

- g,g^> -if¥c< X./„4

TE KOOP: Heren SPORT-
RIJWIEL z.g.a.n. 3 ver-
snellingen. - J. P. Heye-
plantsoen 8. ^ f~g?

Mevr. Quarles van Ufford
Duindoornlaan 1, Bentveld
vraagt wegens huwelijk
der tegenwoordige (10 jr.

in betr. geweest), per 1

Sept. a.s. MEISJE VOOR
HELE DAGEN. Kinder^
juffr. en werkster aan—»
wezig. Aanmelden na tel.//

afspraak (K 2500) 27953.

HULP i.d. HUISHOUDING
GEVRAAGD. T. C. v.d.

Schelde, Haltestraat 7. / —

•

JONGENSFIETS^ te* koop.
Zr. Dina Brondersstraat 8.

Nette WERKSTER GEVR.
Mevr. Schaap, Marisstr.38,

GEVRAAGD per half Aug.
DAGMEISJE van half ne-
gen tot half zes. Mevrouw
Kaars-Sijpesteyn, Vuur-
boetstraat 8, Zandvoort. ^ , n

„LA MER", Zeestraat 26,

telef. 2196 zoekt voor direct

een HULP in de keuken
(m. of vr.).

M

d>

'TE HUUR te Zandvoort
klein WINKELTJE, ook
zeer geschikt voor kantoor
(géén werkplaats) bij cen-
trum. Overname van toon-
bankje, gordijnen etc.

Huurprijs ƒ31,— p.m. Br.

letter B.B. Haltestraat 12.

iM
s

WOON- en
WINKELHUIZEN

<-v te koop gevraagd. Br.

\ letter D,' Haltestraat 12.

y ;

/v'

' WOONHUIZEN TE KOOP
/ te Zandvoort (binnen 1 of

ƒ 2 jaar leeg te aanvaarden),
| Alléén met vestigingsverg.

\ Br. letter M, Haltestraat 12

i ti^&'Si') TE KOOP: Nieuw dames-
\lil L&t rijwiel merk R.S. Herman

Heyermansweg 61, Zand-
voort.

WONINGRUIL. Aangeb. in

Amsterdam Zuid: Flat. 5

kamers, badk. telef. Huur
ƒ55,70 p.m. Voor vrije wo-
ning te Zandvoort, event.

koop. Br. letter C, Halte-
straat 12. ^ ^ ^ D
Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023. J
1^

Meyr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig f,'/

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

$0
Gevraagd:Timmermans-

leerling of halfwas
Fa. J. VAN SLUISDAM, Brederodestraat 89.

Dames, als U even rekent, weet U wat kopen bij ons betekent!

Slagerij Henk van Eldik
£f$ Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1 ,60 1 Kg. f 3,

—

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1,80
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

VOOR DE BOTERHAM:
1 50 gram pekelvlees 68 et.

1 50 gr. Hamworst 50 et.

1 0O gr. Ham ; "7K «*4
100 gr. Gek. worst S

# ° C1 "

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

Ziet onze grote sortering

fijne vleeswaren

KERMIS
op het terrein

eindpunt tram
van

J f7*1 ts

GEVRAAGD: van 8-2 uur:

Vrouwelijke hulp
met warme maaltijd en goed loon.

Hotel MARINA, Hogeweg 54, telefoon 2556.

3- RINKEL VRAAGT voor direct:

een broodbezorger
in vaste dienst. Raadhuisplein 1.

&*

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging komen
beschikbaar de bouen-duplexwoningen

Vondellaan 43rood
en Vondellaan 51 rood

Huurprijs ƒ8,— p. week alle kosten inbegrepen.

Opgaven schriftelijk voor Dinsdag a.s. aan de
secretaris D. van Dijk, Dl*. CA. Gerkestraat 22.

X -

Wij hebben
óók de verkoop ter hand genomen van

zware moforen
waarvoor wij het officiële agentschap
hebben van PUCH, SAROLEA, TRIUMPH

Scooters
DIANA - DURKOPP 200 cc.

Verder leveren wij alle andere bekende merken.

BROMFIETSEN
PUCH - SIMPLEX - UNION - EYSINK enz.

Rijwielen
UNION - RALLEY - SIMPLEX

Leren motorkleding
Oiize grote keuze is uit voorraad leverbaar of

kan uiterst snel geleverd worden.
Betaling óók in overleg.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

30 Juli t.m. 7 Aug.
Met een keur van de nieuwste

ATTRACTIES

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"

f.-

Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

• Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Vo

Kerkstr.35Tel.2452 /anavoort

or

primeurs

in /£•*

Fruit - ^- rö
Conserven en

Delicatessen

Ook dit week-end bieden, wij TJ

weer een uitgelezen collectie VERS
FRUIT. Door onze grote omzet kun-
nen wij óók goedkoper verkopen!

Pruimen, perzikken, druiven, ker-
sen, frambozen, bessen enz. alleen

lste kwaliteiten.

Onze enorme sortering conserven en
delicatessen is te groot om op te

noemen. U vindt bij ons wereld-
bekende merken. Voorts een zeld-

zame keuze in Hollandse en buiten-
landse KAASSOORTEN.

Kemp's Fruithandel
De Speciaal-zaak in Zandvoort

Kerkstraat 35
Ziet onze etalages!

I DRUKKERIJ VAN PETEGEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK
1

Harlequinade
'0.

de grote tentoonstelling-bazar-kermis-combinatie

^ ten bate van het Dierenasyl te Zandvoort

Patronaatsgebouw, Grote Krocht

3 t.m. 6 Augustus 1955

Madame X
Het succes van 1950 ""

Sensationeel! Verbijsterend!

Expositie
Pauline Reijenga

ledere 100ste bezoeker een verrassing!

Theeschenkerij - Rlngwerpen - Diverse attracties voor de jeugd!

Dagelijks gratis verloting Maartse buien

Kerstmis
in Augustus

Demonstraties
„Wilco" - Zandvoort

Speerwerpen

Voorts tal van andere attracties

GRATIS TOEGANG
De Harlequinade is geopend: 3 Augustus des avonds van 20 tot 23.30;

4, 5 en 6 Augustus des morgens van 1 0.30 tot 1 2.30;

des middags van 1 4 tot 1 7.30; des avonds van 1 9.30 tot 23.30.

Theater „MonopoBe"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 29 Juli t.m. Zondag 31 Juli

7 en 9.15 uur

JEAN GABIN - RENE DARY - JEANNE
MOREAU - MICHEL JOURDAN
DENISE CLAIR in:

DE ONDERWERELD

VAN MONTMARTRE
50 millioen gestolen! Een sensationeel ger
vecht in donker Parijs om 'n goudschat!

Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 1 Aug. t.m. Donderdag 4 Aug.

7 en 9.15 uur /&*ft?
Opwindend - Humoristisch - Dramatisch
Walt Disney's

DE WOESTIJN LEEFT
(THE LIVING DESERT) In technicolor.

Nederlandse tekst gesproken door Wim
Povel. Toegang elke leeftijd.

Vanaf Vrijdag 29 Juli t.m. Donderdag 4 Aug.
2.30 uur

Speciale familie matinee's (alleen bij slecht weer)

GEORGE FORMBY in:

Spijkers met koppen
George als agent eji wanhoop der politie!

Toegang elke leeftijd.

Plaatsbespreken. dagelijks van 11.30-12.30 uur.

Zon, maargeen zonnebrand!
Boldoot Sun-Stick - wat een vaeantievondst i Strijk even

aan (morsen niet mogelijk !) en zie hos vlugger-dan-vlug

de zon U bruint Mooi egaal en . . . zonder zonnebrand.

Met Sun-Stïck

!

Boldoot SUN-STICK BRUINT BEST

Hotel-Café-Restaurant

TKIANON STATIONSPLEIN

Komt TJ eens luisteren
naar ons

klein • éf-z

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt Ü een gezellige en genotvolle avond!

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

I."-
Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wljlien eil

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Groeiend Zandvoort
EEN HISTORISCH ge-

worden gezegde van
een - vroom Zandvoorts
oudje is voor het nage-
slacht bewaard gebleven.
Dit Zandvoortse oudje
kon de overgang van
Zandvoort van vissers-
plaats naar badplaats niet
goed verwerken. Zij was
opgegroeid in het kleine,

vergeten, welhaast onbe-
kende vissersdorpje en
toen in het laatst der
vorige eeuw elk jaar het
aantal badgasten groeide,
werd haar dit te machtig
en ze zei tegen de domi-
nee: „As U 't mai vraegt,
dan gleuf ik, dat we leve
in het laetste der daege,
want d'r staet niet veur
niks in de baibel: „In 't

laetste der daege zulle we
vreemde 'ezichte zien".

De vreemde gezichten'
zijn in Zandvoort geble-

-fiven, elk jaar opnieuw
komen er méér bij en*het .

zal de meesten onzer nu
toch wel duidelijk zijn
dat in de "na-oorlogse
jaren en zéér bijzónder in
dit jaar en de beide daaraan vooraf-
gegane de ontwikkeling van onze
gemeente zich in een ijltempo vol-
trekt, dat de belangstelling voor
Zandvoort in enorme mate toe-
neemt en dat het zéér moeilijk valt,

de ontwikkeling van Zandvoort met
deze groeiende belangstelling voor
onze badplaats gelijke tred te doen
houden of liever nog, voor te blijven.

Gelukkig mag Zandvoort zich in
het bezit weten van een burge-
meester, die deze groeiende belang-
stelling steeds een stapje vóór blijft

en er een open oog voor toont. Met
hem zijn er gelukkig meerderen in
onze gemeente, en hun aantal is

steeds groeiende, die de grote

Zandvoort op 1 Juli 1939.

Cliché welwillend beschikbaar gesteld door Haarl. Dagblad.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d.WURFF:

,fieier. 'n- Volkswaege

, as 'li boevewaege!"

mogelijkheden, die onze gemeente in
zich draagt steeds meer gaan zien.

Plannen, die in het beginstadium
voor fantastisch en onmogelijk
werden uitgemaakt, worden —
in verband met de groeiende be-
langstelling voor Zandvoort — nu
reeds door velen gezien als iets,

wat Zandvoort nodig heeft. Men
ziet steeds méér in, dat het recreatie-
oord Zandvoort óók zal moeten gaan
bieden, wat daarvan verlangd mag
worden, een zomer-centrum, een
pier, brede, makkelijke verkeers-
wegen, een goede verbinding met
het achterland, ruime parkeer-
mogelijkheden enz. enz. Het kan
niet worden ontkend, dat in dit

licht gezien, het wederopboüwplan
van Ir. Friedhoff reeds weer ten
dele aan onze tijd is ontgroeid, want
óók Ir. Friedhoff heeft bij het op-
zetten van dit plan nóóit kunnen
voorzien, dat Zandvoort een zó snel

groeiende belangstelling zou krijgen
als de laatste jaren te constateren
valt.

"Wij plaatsen hierbij een foto van
het oude Zandvoort, genomen vlak
voor het moment waarop wereld-
brand No. 2 losbarstte, n.1. op 1 Juli

1939. Velen onzer zullen er nog met
heimwee ' aan terugdenken, maar
velen onzer zullen óók inzien, dat
deze situatie in onze tijd in verband
met de verkeersproblemen, on-
mogelijk te handhaven zou zijn ge-
weest.

. We zullen steeds méér moeten
gaan inzien, dat hetgeen Zandvoort
thans voorbereidt, voorbereidingen
zijn voor ons nageslacht, want
Zandvoort bouwt aan zijn toekomst.
Daarom mag in deze periode, waarin
het er juist zo op aan komt, niets

overijld geschieden. Talrijk zijn de
problemen, die Zandvoort op dit

ogenblik kent, omdat een crisistijd

moet worden overwonnen. Maar er
wordt gewerkt aan stoute voorbe-
reidingen, die reeds ten dele geen
plannen meer zijn, maar mogelijk-
heden, die op uitvoering wachten.

Einde vorige week werd in het
voormalig gemeentemuseum, Korte
Vijverberg, hoek Tournooiveld te

Den Haag, een tentoonstelling
gehouden van alle tekeningen,
het recreatie-oord „Zandvoort" (het
zgn. zomer-centrum) betreffende.
Deze expositie was uitsluitend toe-
gankelijk voor de bestuursleden van
de stichting „Recreatie-oord Zand-
voort", die de opdracht aan de

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:
Jq^

Orchestre

Theo van der Zee

^rodultó
de jDe&uté

d' Helena Rubinstein,

Paris

Joh. A. Suykerbuyk
n.v. i.o.

Coiffures-Créations

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelijks van 9-5

uur, behalve Dinsdag.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

Wilhelminaschool
Behalve de reeds vermelde 11 leer-
lingen, die werden toegelaten tot
een inrichting van M.O., werden nog
toegelaten tot de Ambachtsschaol:
Chris Allebes; Frank Fisher; Anton
Paap; Jan Terol; Cor Vlieland en
Adri Kemp;

tot een Nijverheidsschool of -cur-
sus: Magda Bos; Willy v. Harmeien;
Nelly Koper; Annemarie Zwemmer;

tot een U.L.O.-schooZ: Dick Bo-
gert; Grace Douwes; Sander van
Fenema; Rov_ Fisher; Richard Gart;
Anneke Geèrts; Hettig Heeres;
Piet Hoogstraten; Nelly Kerkman;
Laurens Kramer; Jan Koper; Karla
Kreuger; Corrie v.d. Lee; Wim v.d.

Lee; Herma v.d. Mije; Fred Resner;
Carla de Ruiter; Kees de Ruiter;
Paul Schiltmeyer; Ans Schrander;
Kees Snellens; Willy van Soest;
Willy Sprenkeling; Marijke van
Vessem;

tot een school voor V.G.L.O.:
Marian van Duijn; Anton Koper;
Jan Paap; Jan Smit.

de bekende Zwitsene

schoonheidsptepara'eg.

Vitamol finish
de nieuwe verbinding van
„Fond de teint" met poeder,
is een ideale make up. Het
houdt zéér goed, maakt de
huid zacht als zijde, verleent
U een tot heden nog niet ge-
kende zuivere frisheid en is

daarbij zéér eenvoudig aan te
wenden. Alleen met de dons
op te brengen, zonder water
of_spons. Verkrijgbaar in 5

moderne tinten bij:

Parfumerie Hildering
Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Alleenverkoop voor Zandvoort

il fd
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Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en claviolinè de internationale pianist JACK HERMANS
met nationale en intern, chansons

GROEIEND ZANDVOORT
(Vervolg van pag. 1).

architecten verleende. Deze archi-
tecten, de heren Prof. H.Th. Wijde-
veldt, J. Wils, Hering en Van Haaren
hebben de tekeningen toegelicht.

De financiële belangstelling ervoor
is nog steeds groeiende en de oor-
spronkelijk hierbij geïnteresseerden
hebben nog niets van hun enthou-
siasme verloren. Ir. den Hollander,
de directeur van de Nederl. Spoor-
wegen, was vorige maand op bezoek
bij Zandvoorts burgemeester. Ook
hij was van oordeel, dat in het
groeiend Zandvoort op den duur
een nieuw station niet kan worden
gemist en toonde zich zéér geïnte-
resseerd voor de plannen, om in
Zandvoort een nieuw station te

bouwen, dat ondergronds zal wor-
den aangebracht in het zomercen-
trum met roltrappen voerend naar
de uitgangen en naar het hotel in
dit recreatie-oord. Cm dit plan te

verwezenlijken, zou dus het huidige
station een eindje naar achteren
moeten worden geplaatst. Ook wat
'de financiering betreft hadden deze
plannen een bevredigend verloop.

Vcor 9 Juli a.s. werden Zand-
voorts raadsleden in een besloten
vergadering bijeengeroepen om de
tekeningen voor het Boulevard-
centrum te aanschouwen en hier-
over een uiteenzetting aan te horen
van de architecten Prof. H. Th.
Wijdeveldt en J. Wils, plannen
waarover thans Ir. Friedhoff als

collega van beide architecten zijn

grote waardering uitsprak.
En nu moet U niet verwachten,

dat dit gigantische plan zo maar
ineens uit de grond wordt gestampt.
De bouw ervan zal vanzelfsprekend
in etappes geschieden, doch het
moet- evenmin onwaarschijnlijk
worden geacht, dat de eerste voor-
bereidselen voor de bouw van een
pier volgend jaar merkbaar zullen
zijn.

Wat het wegenplan betreft, heeft
ons gemeentebestuur thans een zéér

- positief standpunt ingenomen. El-
ders in dit blad kunt U daarover
méér lezen. Het vraagstuk van de
parkeerruimte heeft eveneens alle

aandacht. Uitbreiding en verfraai-
ing van het oude dorpscentrum
wordt evenmin vergeten, want men
is er steeds méér van doordrongen,
dat óók de wintermaanden, de late

zomer en vroege voorjaarsmaanden
hun eigen aparte bekoring hebben
óók voor de vreemdelingen. Dat het

strand óók des winters mooi kan
zijn, daarvan getuigt wel de bij dit

artikel geplaatste foto en ook in de
genoemde maanden wordt de trek
naar Zandvoort steeds groter.

Zo beleeft ons groeiend Zandvoort
thans in hoofdzaak de periode van
het werken achter de schermen, de
periode van voorbereiding en af-

wachting, een periode, die wij zo
graag héél kort zouden willen hou-
den, hetgeen nu eenmaal onmogelijk
is bij de vele moeilijkheden, die
moeten worden overwonnen. Doch
de voorbereidingen vorderen thans
zéér snel en wij moeten óók door
deze periode van voorbereiding, die

ongetwijfeld de moeilijkste is, heen.
Geduld van ons en tact van degenen
die eraan werken, is daarvoor ge-
boden en ik zou de ongeduldigen
onder ons het woord van Cicero in
gedachten willen brengen: „Houdt
niets voor onmogelijk, voor het
onmogelijke is gebleken". En dat er
iets in Zandvoort onmogelijk zou
zijn, daarvan is nog steeds niets

gebleken, integendeel, véél wat kort
na de bevrijding voor onmogelijk
werd geacht is nu al lang realiteit,

óók in ons snel groeiend Zandvoort,
waar de mogelijkheden voor het
grijpen liggen en bijna onuitputte-
lijk zijn. K.

(Vervolg)

Dat ik U, de historische gang van
de geschiedenis van Zandvoort vol-
gend, thans iets mag gaan vertellen
over Zandvoorts oude dorpskerk en
wat daarmede nauw samenhangt, is

wel bijzonder aangenaam nu de
toren opnieuw in de steigers is

gezet en dank zij ingrijpen van ons
gemeentebestuur en Rijksrhonumen-
tenzorg opnieuw lange tijd voor Tiet

nageslacht zal bewaard blijven. -

Want ook deze restauratie was
zéér noodzakelijk. Ons voor bouw-
werken funeste zeeklimaat had op-
nieuw de oude toren danig aange-
tast, mijn-ontploffingen tijdens de
laatste oorlog hadden eveneens het
hunne ertoe bijgedragen om de toe-
stand van verval te verergeren en
wanneer niet juist op tijd zou zijn

ingegrepen, had deze toren wellicht
dezelfde weg opgegaan als indertijd

ons oude mannen en vrouwen gast-
huis, d.w.z. dat de sloper eraan had
moeten te pas komen.
Véél werd er over onze dorpskerk

in de loop der jaren reeds geschre-
ven. Ook in het hieronder volgende
zal zeker het een en ander voor-
komen, dat velen Uwer reeds be-
kend was, doch vele eeuwen lang
heeft Zandvoorts dorpskerk de
kern gevormd, waaromheen zich
het Zandvoortse leven afspeelde en
waaromheen Zandvoort zich ont-

wikkelde, van klein vergeten vis-

sersplaatsje tot badplaats van inter-

nationale bekendheid, zodat in dit

historisch overzicht over de geschie-
denis van deze kerk zo weinig mo-
gelijk mag ontbreken en vermoede-
lijk zal U p

bij het lezen van dit en
volgende artikelen nog wel het een
ander openbaar worden wat U tot

heden niet bekend was.

Wanneer de kerk is gebouwd, valt

niet met zekerheid te zeggen. Men
vermoedt in de dertiende eeuw.
Vóór de reformatie was zij gewijd
aan de H.H. Agatha en Adrianus en
is toen van véél grotere omvang
geweest. Evenmin valt precies na te
gaan, wanneer zij door de Span-
jaarden verwoest is. Waarschijnlijk
is dit geschied tijdens het beleg van
Haarlem in 1573. Op de toren staat
het jaartal 1618 en Allan beweert,
dat ze toen op kosten van de Staten
hersteld is. Dat deze toren er echter
reeds lang van te voren gestaan
heeft, bewijst het opschrift op de
oude bronzen torenklok dat luidt:

,,Jhesus es mi den naem ghegeven
int jaer ons Heeren MCCCCXCIIII
(1494)".

Dat ook de kerk zelf toen geres-
taureerd en opgebouwd is, mag wel
voor zeker worden aangenomen.
Immers, onder de dorpsrekeningen
van 1604-1609 treft men kwitanties
aan van een timmerman uit Bever-

PW

Ook in de

winter heeft

het strand zijn

aparte bekoring

Cliché

welwillend

beschikbaar

gesteld door

Haarl. Dagblad

Zandvoorts dorpstoren (naar
een zéér oude kopergravure).

wijk voor geleverde materialen en
arbeidsloon tot een gezamenlijk be-
drag van ongeveer ƒ2500,—, wat
voor die dagen een vrij hoog bedrag
was.- Dat het Rijk bijsprong, om de
toren weer op te bouwen, vond zijn

oorzaak daarin, dat deze toren
tevens diende als baak voor de zee-
varenden.

In een stuk uit 1722 leest men over
de kerk het volgende: „'t Dorp is

voorzien van een kerk, die van
buiten aanschouwt, een ruïne ver-
beeldt, door den Hertog van Alva
aldaar nagelaten. Zijnde door de
souverains een gedeelte van dien
met een dak en< toren voorzien, om
er den godsdienst provisioneel in te
kunnen waarnemen; maar zonder-
linge verbeterd door de geachte
ambachtsheer, die (op derzelver pro-
priokosten) de muren, vensters,
vloeren, den predikstoel en die voor
den gerechte en kerkenraad alle
heeft doen vernieuwen en om het
kerkhof een steenen barrière of
muur doen metselen, mitsgaders aan
de landzijdemuur een capel en kel-
der ter Zijner Edeles en famieljes
begraafplaats, die hare ingang heeft
binnen de kerk; gansch heerlijk
geordonneerd en kostbaar van 't

kostelijkste marmer gewrocht en.

door een sierlijk hek omringd zijnde.

Hebbende Zijn Weledele 't overige
der ruïne in status quo gelaten tot
reliqui voor de posteniteit, opdat
ten allen tijde zal mogen blijken,

hoe tiranniek de Spanjaarden toen
ter tijde hebben gewoed".
' Deze ambachtsheer, die-zo enorm
veel voor Zandvoort heeft gedaan,
was Paulus Loot, wiens graftombe,
waarover in het bovenstaande werd
gesproken, nog altijd in ongeschon-
den staat in de kerk bleef bewaard
en die zelf deze fraaie tombe in
goede toestand wilde- houden, reden
waarom hij bij testament van 13

Januari 1746 het volgende bepaalde:'

„Wijders wil de heer testateur,
dat.het graf en de tombe met apen-
dependenties van dien, welke hij tot
Santvoort aan en in de kerk heeft
doen maken, mitsgaders derselver
gronden, door hem, heer testateur
van Kerkmeesteren gekocht en aan
hen betaalt volgens derselver qui-
tanties van dato 22 Mey 1731, in
dienselven staat waarin het nu is,

alsmede de sitbank in deselve kerk,
zal onderhouden moeten worden en
dat in hetselve graf niemand zal
mogen begraven worden, dan het'

(Vervolg: pagina *3).
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GEVRAAGD voor enige
uren in de ochtend: Flink
MEISJE. Hoog loon. Adres:
Vuurboetstraat lOzw.

TE KOOP: Grote KOF-
FERKIST.- Brederodestr.62

"WONINGRUIL:
A'dam-West - Zandvoort
Aangeb.: Nieuw huis, bev.
1 zit-eetk. 3 slp.k. douche-
cel, keuken, overal warm
water.Vrije zolder en berg-
ruimte in ben.etage. Gevr.
huis te Zandvoort. Br. no.
16 bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR.-/57— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

V

D

GEVRAAGD per half Aug.
DAGMEISJE van half ne-
gen tot half zes. Mevrouw
Kaars-Sijpesteyn, Vuur-
boetstraat 8, Zandvoort.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

WIE HELPT „LA MER"
gedurende de komende
wintermaanden aan ge-
schikte woonruimte. Zee-
straat 26, telefoon 2196. _

at-"26T„LA MER", Zeestraa
telef. 2196 zoekt-voor direct
een HULP--'in de keuken
(m>,of''vr.).

WOONHUIZEN TE KOOP
te Zandvoort (binnen 1 of
2 jaar leeg te aanvaarden).
Alléén met vestigingsverg.
Br. letter M, Haltestraat 12

TE HUUR te Zandvoort
klein WINKELTJE, ook
zeer geschikt voor kantoor
(géén werkplaats) bij cen-
trum. Overname van toon-
bankje, gordijnen etc.

Huurprijs ƒ31,— p.m. Br.
letter B.B. Haltestraat 12.

Vertegenwoordiging van

Zeiss-Umbral

Sport-zonnebrillen
vanaf ƒ40,— en
ZEISS PUNKTAL-
GLAZEN

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend /ondsleuerancier.

Adverteert in dit blad

Moderne inrichting voor

Voeiyerzprgirig
BREDERÖDESTRAAT 72,

,
TEEEF.N3023.

MeVffA. Mol-v^Bellen
/ Diploma A.N.O.V.

V

DAT IS

MUZIEK
[yO^!*

45 ^
toeren
aten

Glasheldere natuur-

getrouwe weergave

Populair - Jazz

en klassiek

Alle bekende merken.

Grote sortering.

Toch slechts 3.75

Plaat van de week.:

EDDIE CALVERT
met de weergaloze

trompetsolo

CHERRY PINK.

ccéó£'

Thorbeckestraat 15

Zandvoort

Bezoekt

Patisserie

Tearoom

h- cQ/&W^
Winkelgalerij

Thorbeckestr.

Een gezellig zitje

Een overheerlijk, kopje koffie.

Gebak en koek waarin uitsluitend

roomboter wordt verwerkt.

Voor Uw drukwerk:

l' Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Tolef. 2783

Zit niet bij de pakken "neer,

„MaakTéclame: ADVERTEER!

Grote originele

Marktverkoop
bij Wij ruimen thans

alle zomerschoenen
geheel op
tegen fantastische

lage prijzen

Restanten van schoenen uit vele andere

plaatsen van Nederland, overgebleven

van de uitverkoop, worden thans hier in

Zandvoort uitverkocht en verder verlaagd

Enkele voorbeelden:
a. Dames wit lederen zomer-
schoenen California NU ..ƒ3,95

b. Heren lederen SANDALEN
uitstekende kwaliteit NU ..ƒ5,95

c. Kinder linnen zomer-
schoenen NU slechts ƒ0,75

Profiteert U van deze unieke aanbiedingen

Komt U beslist even kijken - Vrij entree

HALTESTRAAT 11

Enorme drukte

in caravan- en trekkerskamp

Een niet meer te verwerken stroom
gasten in het caravancamp „Den-
nendal" en het trekkerskamp „De
Branding" plaatst de exploitanten
van deze kampen voor ongekende
moeilijkheden. In het Caravancamp
is het gehele terrein tot de laatste
plaats bezet. Met geen mogelijkheid
is er nog een kampeerwagen bij

te plaatsen, zodat verscheidene Ca-
ravanners tot hun teleurstelling
naar elders moeten worden ver-
wezen. Het ergste is het echter ge-
steld met de zgn. „Auto-kampeer-
ders", dat zijn zij, die hun tent in
de auto meevoeren en daarin 's

nachts verblijven. Hiervoor was bij

het Caravanterrein een apart ge-
deelte ingericht, doch dit staat
reeds méér dan vol. De eigenaar
van het camp, de heer E. H. van
Breemen verkreeg van de burge-
meester van Zandvoort reeds toe- •

stemming, om het hoge duinterrein— buiten zijn caravan-camp — voor
dit doel beschikbaar te stellen, doch
óók hier is al geen plaatsje meer
onbezet en men gaat er nu toe over.
de nog braak liggende gronden langs
de Noordboulevard als kampeer-
terrein voor auto-kampeerders te
benutten. Hoewel hiervoor officieel

geen toestemming werd gegeven,
laat de politie tot nu toe een en
ander oogluikend toe, zodat de
Noordzijde van Zandvoort steeds
meer een énorme kampeerplaats
gaat gelijken.

In het trekkerskamp „De Bran-
jiing" is het al even erg. De exploi-
tant, de heer M. van Dijk zit ook
hier met de handen in het haar om
de grote stroom trekkers een plaatsje
te geven. Het trekkerskamp zelf
bleek de gehele maand Juli reeds te
klein. Ook hier gaf de burgemeester
toestemming, om buiten het kamp,
tot aan de afscheiding van het cir-

cuit tenten te plaatsen, doch ook dit
bleek nog niet voldoende. De stroom
van kampeerders is zó groot, dat
ook hier wegens plaatsgebrek velen
moeten worden teleurgesteld. 'Dat
men bij dit alles voor grote moeilijk-
heden komt te staan, speciaal wat
betreft het tekort aan toilet-gelegen-
heden, behoeft zeker geen betoog.
Met grote tact en toewijding kwijt
de heer Van Dijk zich van zijn taak
en het is zeker daaraan te danken,
dat men tot nu toe de moeilijk-
heden het hoofd heeft weten te

bieden.

Deze enorme toevloed van
gasten in beide kampen, die van
jaar op jaar groter wordt, zal on-
getwijfeld Zandvoorts gemeente-
bestuur in de komende wintermaan-
den voor de vraag stellen, op welke
wijze het kampeervraagstuk in
Zandvoort, met het oog op de
steeds groeiende belangstelling voor
de badplaats, op afdoende wijze
kan worden opgelost, waartoe zowel
de heer Van Breemen als de heer
Van Dijk met voorstellen zullen
komen.
Naast het parkeer- kent Zand-

voort nu ook het kampeer-probleem.

Concert accordeonvereniging

Als extra concert in de door stich-
ting Touring Zandvoort georgani-
seerde zomeravondconcerten in de
muziektent op het Raadhuisplein,
concerteerde Vrijdagavond de accor-
deonvereniging „Zandvoort" onder
leiding van de heer Jan Davids.
Ondanks het minder gunstige weer
bestond er voor dit concert zéér
grote belangstelling en opnieuw
bleek, dat deze zo geheel in de
badplaats-sfeer passende muziek
door badgast en inwoner zéér wordt
gewaardeerd. De heer Davids oogstte
met zijn ensemble met het gebodene
een groot succes, wat zeker niet het
minst te danken was aan het aan-
trekkelijke programma van marsen,
walsen, ouvertures en een potpourri
van Russische muziek dat de heer
Davids had samengesteld en dat op
uitermate muzikale wijze werd ten
gehore gebracht. Het ensemble bleek
met vele jonge krachten te zijn

aangevuld, die voor het korps een
belangrijke aanwinst betekenen.
Oók' in de open lucht voldeed thans
dit spel bijzonder goed nu het en-
semble aanzienlijk blijkt te zijn uit-
gegroeid, waardoor het klankvolume
thans voldoende bleek.
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HET HUIS IN DE DUINEN

Binnenkort te openen tehuis voor bejaarden op algemene .

grondslag te Zandvoort vraagt per 1 September a s. of"//rf £.£e>
in de loop van de maanden September-October:'

Twee Ervaren J f
Kooksters gewend vö5r 200-

300 personen te koken.

Ervaren Hoofd van de
Huishouding

•levens hoofd van de "keuken, gediplo-

meerd huishoudkundige voor in richtingen,

WaarnemendHoofdvan
de Huishouding

levens hoofd" van- de linnenkamer, ge-
diplomeerd huishoudkundige voor " in-

richtingen.

Verpleegster met diploma a.
Diploma B strekt tot aanbeveling. Salaris

volgens Rijksregeling.

Vrouwelijke
Kantoorbediende

Voor bovenstaande functies ontvangen wij gaarne
uw sollicitaties met uitvoerige gegevens over op-
leiding, personalia en huidige werkkring, alsmede
de vermelding ol U in- dan wel extern wil zijn.

» Twee Assistent
Kooksters

9 Twaalf Verpleeghulpen*

• Veertien Huishoudelijke
Hulpen

s

t Vier Werksters
Voor de hierboven vermelde vacatures solliciteert

U onder opgave van verlangde betrekking en
onder vermelding ol U in- dan wel extern wil zijn.

HET HUIS IN DE DUINEN ligt aan de rand van Zandvoort en is gemakkelijk per tram
of trein vanuit Haarlem bereikbaar.

HET HUIS IN DE DUINEN krijgt een speciale-vleugel, voorzien van alle moderne
comfort voor. het interne personeel

' Splljc|tajiès'prJ.eKjtej^

essen in de nieuwste
TAUNUS '55

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRTJCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

'voor HL UW

Êüii
Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Hoe anders, hoe vrolijk
en zonnig is Uw huis met BLOEMEN uit:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in vele variaties!

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

iliïliPiiKVA/Eisi

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TF.T.KF. 2507

Wie leest, baat zijn geest

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Ook uw adres }*&
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ/*^[
Prinsesseweg 15

• DUL Telef. 2066

TM 4^&^.

axi?
1,*V2600

BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke -prijzen.

Wij zijn ook Ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Heeft U iets op te ruimen?J<: ;

Wij kopen alle soorten meubelen en

inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Theater „Monopole
Dir. Gebr. Koper

9S

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 5 Aug. t.m. Maandag 8 Aug.

7 en 9.15 uur

ANN BLYTH - HOWARD KEEL - FER-
NANDO LAMAS -MARJORIE MAIN in:

Rose Marie
Deze grootse Operettefilm bereikt een tot

nu toe ongekende hoogte in filmgenot.
In Techmcolor. Toegang elke leeftijd.

Dinsdag 9 Aug. 7 en 9.15 uur (1 dag)

JOSÉ FERRER in JOHN HUSTONS

Moulin Rouge
In Technicolor. Toegang 18 jaar.

Woensdag 10 Aug. 7 en 9.15 uur (1 dag)

SILVANO MANGANO in:

Toegang 14 jaar.

Donderdag 11 Aug. 7 en 9.15 uur (1 dag)

JAMES STEWART - JUNE ALLYSON in:

Glenn
Hier Story

Toegang elke leeftijd.

Vanaf Vrijdag 5 Aug. t.m. Donderdag 11 Aug.

2.30 uur

Speciale familie matmee's (alleen bij slecht weer)

Assepoester
Het geheel Nederlands gesproken sprook-
jes filmwerk Toegang elke leeftijd.

Plaatsbespreken, dagelijks van 11.30-12.30 uur.

Hotel-Café-Restaurant

TMANON STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren
naar ons

klein

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt U een gezellige en genotvolle avond!

V
Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



DROGISTERIJ

BLO
tegenover Hotel Bouwes

Telefoon, 3372

Thorens-Rivièra

Droogscheer-
apparaat f 58,50

Het ideale apparaat.

Overal zonder electr. stroom
te gebruiken-.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057

Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

«Wim Gertenbachschool»

Dank zij de welwillende medewer-
king van het bestuur van Z.V.V.
Zandvoortmeeuwen kon wederom
de jaarlijkse sportdag van bovenge-
noemde school gehouden worden.
Begunstigd door fraai weer, ver-
werkten de leerlingen des morgens
vier onderdelen van de athletiek,

n.1. hardlopen, hoopspringen, kas-
tiebalwerpen en kogelstoten,
terwijl des middags spelwedstrijden
plaats vonden. De jury werd ge-
vormd door de leerkrachten van de
school. Hieronder volgen de uit-

slagen:

Jongens t.m. 13 jaar: 1. W. Paap
9 p.; 2. K. Hendriks 7 p.; 3. K. v.d.

Bos 6 p.

Jongens 14 en 15 jaar: 1. K. Ver-
hoeven 8 p.; 2. G. Brugman 7 p.;'

3. J. Verburg 6 p.

Jongens 16 jaar en ouder: 1. P.
van Oostendorp 9 p.; 2. S. Stobbe-
laar 5 p.; 3. W. Verkerk 5 p.

Meisjes t.m. 14 jaar: 1. Th. Mole-
naar 8 p.; 2. E. Kraaijenoord 8 p.;

3. L. Jansen 3 p.

Meisjes 15 jaar en ouder: 1. C.

Emanuels 11 p.; 2. M. Epker 5 p.;

3. R. Terol 5 p.; 4. N. Koper 5 p.

Op Donderdag 21 Juli werd met
hoofd-leraren en oudercommissie
een zéér geslaagde dagtocht ge-
maakt naar „De Efteling" in Kaats-
heuvel. Des avonds had de heer
Van Kemenade, wonende aan de
Kostverlorenstraat, in zijn restau-
rant „De Beursbengel" op het Dam-
rak te Amsterdam, een uitstekende
maaltijd bereid. Het werd een kos-
telijke dag, waarvan allen zéér ge-
noten en een blij besluit van een
zéér geslaagd en succesvol verlopen
schooljaar.

<
lïlodern o#

Binnenhuisarchitectuur - Kunstnijverheid

Winkelgalerij Thorbeckestraat 9 - Telef. 3420

*
*
•

PLOEG-STOFFEN - STOFFEN 'T PAAPJE

ROTAN MEUBELEN ROHé

MODERNE VERLICHTING - KLOKKEN

EXCLUSIEVE TASSEN

AARDEWERK ZAALBERG en RAVELLI

HANDWEEFWERK MINI WEIS

Zwem veilig

en voordelig
in

Zie het op z'n best met

hilips Televisie

Oude prijs ƒ1840—
Nieuwe prijs f 1 695,-

Beel'd 53 cm.

Oude prijs ƒ1395—
Nieuwe prijs f 1 245,-

Beeld 53 cm.

Oude prijs ƒ1095,—

Nieuwe prijs I 995,-

Beeld 43 cm.

Philips Streekontvangers
in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

Veldsterkte, metingen worden gratis verricht voor streekontvanger.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA
Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Betaling ook in overleg

Terreinraces
In Zandvoort worden de laatste

voorbereidingen getroffen voor de
organisatie van de eerste terrein-
race binnen het bekende Circuit
van Zandvoort. Deze zullen worden
gehouden op Zondag 14 Augustus.
Het parcours is uitgezet in de

duinen binnen het wegcircuil en is

2,5 km. lang. De diverse duintoppen
vormen de natuurlijke tribunes
waarvanaf de bezoekers op meer-
dere plaatsen minstens de helft van
het parcours kunnen overzien. Er
zal gestart worden in de volgende
klassen: Junioren tot 150 cc; Juni-
oren boven 150 cc; Senioren tot 150
cc; Senioren boven 150 cc Iedere
groep rijdt twee manches, zodat het
publiek acht races te zien krijgt.

Hoewel de inschrijving nog niet ge-
sloten is, blijkt nu al dat het pu-
bliek een groot rennersveld aan de
start zal zien. 14 Augustus zal mên
dus ook in Zandvoort voor het
eerst van deze uiterst spectaculaire
motorsport kunnen genieten.

Competitie-indeling

Zandvoortmeeuwen
De door velen met belangstelling
tegemoet geziene competitie-inde-
ling sectie Amateurvoetbal seizoen
1955-1956 voor District West I is

thans bekend.

Zandvoortmeeuwen 1, dat het
volgend seizoen in de 2e klasse zal

uitkomen, is ondergebracht in afd.
2de klasse A. Volgens de „Sport-
kroniek" ziet deze afdeling er als

volgt uit:

Beverwijk; D.E.M. Beverwijk;
H.B.C. Heemstede; Helder; H.F.C.
Haarlem; Hollandia, Hoorn; De
Kennemers, Beverwijk; Schoten,
Haarlem; V.V.B. Beverwijk; W.F.C.
Wormerveer; Zaandijk; Zandvoort-
meeuwen.

Doktersdlenst
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag:
Zuster Paulien, Brederodestraat 9.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Botema»
Tolweg 6, Telef. 2816.

Ci 5K ^ >



Propaganda-avond

De Koninklijke Noord- en Zuid-
Hollandse Reddingsmaatschappij or-
ganiseerde Vrijdagavond in het
botenhuis aan de Thorbeckestraat
haar 2de propaganda-avond voor
ledenwerving met een lezing en
filmavond over het reddingswerk
langs onze kust. Het onderwerp
werd ook thans behandeld door de
heer J. G. Wittpen, propagandist
van de K.N.Z.H.RM., die óók de
toelichting bij de film gaf. Helaas
was de opkomst voor deze avond
voor de organisatoren zéér teleur-

stellend, daar slechts een twintigtal

personen voor deze avond belang-
stelling toonde, een zeker onver-
klaarbaar verschijnsel, vooral, daar
de eerste avond zéér goed bezet was
en omdat avonden als deze steeds
opnieuw leerzaam, interessant en
boeiend zijn.

DE TIEN GEBODEN
voor baders en
zwemmers in zee

1. Ga nimmer op een onbe-
waakt strandgedeelte baden
of zwemmen, wanneer er 'n

sterke landwind waait en
het water vallende is. De
bovenstroom en de muien
voeren V van de kust af.

2. Als ge baadt en ge bevindt
U op de bank, ook al staat

ge maar tot kniehoogte in

het water, let dan op de
opkomende vloed. Het wa-
ter stijgt in betrekkelijk
korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terwg
kunt keren.

3. Wilt ge veilig baden en
zwemmen, wilt ge volop
genieten van de heerlijke,

heilzame zee, ga dan alleen

baden en zwemmen daar,

waar uitstekend toezicht

door ervaren badpersoneel
wordt uitgeoefend.

4. Gedraagt U geheel naar de
aanwijzingen en raadgevin-
gen van het badpersoneel.
Zij weten de gevaren die

dreigen kunnen beter dan
9V-

5. Breng de badman, die van
's morgens vroeg tot

's avonds, onvermoeid en
onafgebroken op zijn klan-
ten heeft te letten, niet

nodeloos in geuaar. Bedenk
dat velen van hen huis-

vader zijn en door Uw on-
voorzichtigheid een ongeluk
kunnen krijgen.

6. Leer wat een mui is.

7. Wanneer ge niet zwemmen
kunt, leer dan zwemmen;
maar onthoudt ook, dat
iemand die goed kan zwem-
men, wel in zee kan ver-
drinken.

8. Vraag, wanneer ge 'een

goed zwemmer zijt en ge
wilt U iets verder uit de
kust begeuen, aan de bad-
man hoe de stroom loopt.

Tegen de stroom optorneh
is in het dagelijks leven
reeds moeilijk, in zee is het
geheel onbegonnen werk en
ge gaat zeker ten onder.

9. Lijdt ge aan eigenwijsheid:

ge wilt U niet laten raden
en ge lacht om elk gevaar;
zoekt dan een gevaarlijke
plek op, liefst waar ge voor
gewaarschuwd zijt en ga
daar in zee, wellicht be-
reikt ge dan spoedig Uu)
doel.

W.Laat V echter door al deze
voorschriften niet afschrik-
ken. Baadt en zwemt naar
hartelust. Neemt echter
altijd de nodige voorzichtig-
heid in acht en ga wanneer
ge niet kunt zwemmen,
nooit dieper dan tot borst-

hoogte in zee.

Samengesteld door:
P. van der Mije K.Czn.

Uit Zandvoorts verleden
(Vervolg van pagina 2).

lijk van hem, heer testateur en van
zijne vrouwe en zijnde decendenten,
alsmede van die verder in de neer-
dalende linie hem testateur in den
bloede mogen bestaan, mitsgaders
en insgelijks ook de mannen en
vrouwen, die aan de succedeerende
leenheeren en leenvrouwen van
Santvoort, Schooten, Akendam,
Haarlemmerliede en Hofambacht
van des testateurs neerdalende linie

zullen komen te trouwen; zulks, dat
zijn testateurs descendenten en des-
selfs nageslagte uitgestorven zijnde,

het gemelde graf, nadat de laatste

van deselve daarin gelegt is, voor
altoos zal moeten geslooten blijven,

zonder dat het een en ander van
deselve nog in 't geheel, nog in

eenig deel immermeer ten geenen
dage zal mogen worden verkogt of

op eenigerhanden wijze, direct of

indirect, veralieneert.

Makende, besprekende en desti-

neerende hij heer testateur tot on-
derhoud van 't selve graf, tombe en
capel en cieraden, mitsgaders van
de gemelde zitbank en toebehooren
bovengenoemd, die somma van
ƒ1000,— kapitaal en dat uit de
revenuen van dien het onderhoud
zal plaats vinden.
Committeerende hij heer testa-

teur tot bewaring van het gemelde
effect en directie in het besteden,
ten eynde en, invoege als voren, de
respectieve geregte en kerkmeeste-
ren van Santvoort in den tijd en
successievelijk in regeering zijnde".

Verder legateerde Paulus Loot
aan de diaconie der „Gemeene ar-
men van ons dorp" nog de som van
ƒ4000,—.

Dit testament van 1746 werd in

1753 als volgt gewijzigd:

Wordt vervolgd.

Ouderavond
Op 19 Juli belegde de oudercom-

missie van de Dr. Albert Plesman-
school een ouderavond voor die
ouders, wier kinderen met succes
de school verlieten.

In zijn openingswoord bracht de
voorzitter, de heer A.J.H.N. Kran-
sen, naar voren, dat deze avond niet
alleen een plechtig karakter droeg,
doch ook een feestelijk karakter,
alsmede dat deze avond een unicum
voor Zandvoort was.
Nadat de kinderen enige liedjes

ten gehore hadden gebracht, kregen
zij de gelegenheid tegenover een
z.g.n, forum, bestaande uit een 4-tal

ouders, ook eens vragen te mogen
stellen. Nadat het forum tot volle
tevredenheid van ouders en kinde-
ren de vragen had beantwoord,
ging het Hoofd der school over tot

het uitreiken aan de kinderen van
een zilveren lepeltje, met aan de
voorzijde het wapen van Zandvoort
en aan de achterzijde de datum en
de initialen van school en leerling.

Dit geschenk werd aangeboden
namens de Oudercommissie en
leerkrachten. Zowel de ouders als

de kinderen waren zichtbaar ver-
rast door deze geste.

Vervolgens brachten Jan Krijger,

Henk Holstein en Harry van Ko-
ningsbruggen verdienstelijk piano-
en accordeonspel ten gehore.

In de pauze memoreerde Theo van
Bakkenhoven in een geestige toe-

spraak de „linke" tijd welke de
leerlingen op school hadden gehad,
doch ook hoe moeilijk zij het de
meester wel eens hadden gemaakt.
Cobi Kerkman reikte daarna aan
alle leerkrachten een geschenk uit

namens de ouders en de leerlingen.

Tenslotte, ging het Hoofd der
school, de heer Ramkema, over tot

het uitreiken van de rapporten, ge-
tuigschriften en vaardigheids-
diploma's lichamelijke ontwikkeling.
De kinderen werden toegesproken
in dichtvorm. Verheugend was dat
alle leerlingen met succes de school
verlieten. Na deze uitreiking richtte

de heer Ramkema zich meb een
ernstig woord tot de ouders. Het
betoog van de leeraar maakte een
zeer diepe indruk.

De ouders en leerlingen kregen
daarna nog de gelegenheid afscheid

te nemen van de leerkrachten. Vele
ouders betuigden ook nog hun dank
aan de voorzitter der Oudercom-
missie voor het goede werk dat deze
commissie tracht te verrichten.

AAN ONZE LEZERS
Het is ons een bijzonder ge-
noegen onze lezers hierbij als

verrassing een extra uitge-
voerd nummer van Zandv.
Nieuwsblad te mogen aan-
bieden. Wij hopen, dat dit
speciale zomernummer naar
Uw genoegen zal zijn, Het is

slechts een voorloper van de
uitbreiding van ons blad,

welke wij zo spoedig mogelijk
hopen in te voeren.

In verband met het speciale
karakter van dit nummer
lieten wij het raadsverslag
van de Zandvoortse gemeente-
raad van Dinsdagavond j.l.

tot ons volgend nummer
overstaan, in hoofdzaak om-
dat wij hieraan nog enig com-
mentaar tüillen verbinden.

Red. Zandv. Nieuwsblad.

Kamperen buiten de kampen
niet meer toegestaan
Het gemeentebestuur van Zand-

voort heeft besloten, na Zaterdag
a.s. het kamperen buiten het cara-
vanlerrein en het trekkerskamp
„De Branding" niet meer toe te
staan. De exploitanten van beide
kampen, resp. de H.H. E. H. van
Breemen en M. van Dijk zijn van
dit besluit op de hoogte gebracht.
Oorspronkelijk lag het in de be-

doeling, dit reeds te verbieden met
ingang van Dinsdag j.l. des middags
te vier uur, doch dit bracht bij de
talrijke kampeerders zó veel teleur-
stelling, dat men besloot, de termijn
tot Zaterdag a.s. te verlengen.
Door de enorme toevloed van

kampeerders had de burgemeester
beide exploitanten vorige week toe-
stemming verleend, een klein ge-
deelte buiten hun terreinen als
kampeerterrein te gebruiken, doch
dit heeft ertoe geleid, dat hele
scharen kampeerders hun tenten
kwamen opslaan. Om nu excessen
te voorkomen en mede uit een
oogpunt van hygiëne besloot men,
uitsluitend het verblijf in de kam-
pementen nog toe te staan.

Intussen heeft dit besluit bij vele
kampeerders en óók bij de exploi-
tanten van beide kampen véél
teleurstelling gewekt. Alle hoop is

nu gevestigd op het gemeentebe-
stuur van Zandvoort, dat thans
voor het feit komt te staan dat de
beschikbare kampeerruimte in de
badplaats, gelet op de enorme toe-
vloed van kampeerders, die elk jaar
groter wordt, absoluut te weinig is.

Men hoopt daarom van harte op
een zéér grote uitbreiding het vol-
gend jaar en daarmede gepaard
gaande een verdere uitbreiding van
toiletgebouwtjes.

Balcon-varia
Wullum: Dinsdagaevend ben 'knaer
de vergaedering van de gemiente-
raed 'ewiest Aerie, dat had je es

motte meemaeke jü, me ore tuite

d'r nog van, wat kenne die
praete jü!

Aerie: Maer d'r is. nog altaid 'n

spreekwoord Wullum, dat praet-
jes gien gaetjes vuile, al wil 'k
niet zegge, dat dat bai onze ge-
mienteraed et geval was, vertel
es Wullum, viel d'r nog wat bij-

zonders te beleve?
Wullum: Bijzonders? Meneer Taetes

leek wel een Russische maer-
schalk. Hij sprak over 'n verzoe-
ningspolletiek veur Blommedael,
waer de traene van in me oge
kwaeme.

Aerie: Maer daer heb Blommedael
et anders nooit naer 'emaekt jü,
ze wilde ommers nog niet iens de
vullisbelt verplaetse?

Wullum: Dat heb wethouder van
der Wurf ook al 'ezeeë, maer
meneer Taetes zai, dat Zanverten
en Blommedael mekaer moste
zien te vinde.

Aerie: Die meneer Taetes en wat is

t'er nog méér 'ebeurd?
Wullum: Anderhallef uur hebbe ze

'epraet over de nuwe wege naer
Zanvert, maer 'lc zeg je Aerie, d'r
waere d'r maer 'n paer die 't

zaekie deur hadde.
Aerie: En wat was nou die raerig-
haid met de nuwe auto's veur
onze pliessie jü?

Wullum: Der zat 'n voiltje achter
Aerie, ik zeg je, 'n voiltje, want
wat ken et onze raedsleje nou
schele of onze pliessie in 'n Volks-
waege of in 'n ander karretje
rondrait? Affain, ze hebbe nou
alvast die iene Volkswaege en 't

zal mai benuwe wat die andere
wordt.

Aerie: En meneer Koning wilde, dat
ze de Vuurboetstraet es netjes
gonge anvege en meneer Weber
zai, dat 'r zoveul koile in de
stoepies op de Boulevaer waere,
dat heb 'k in de krant! 'eleze.

Wullum: Joist jü, dat waere bar
veurnaeme vraege, maer 't alder-
belangraikste vond 'k, dat onze
gemienteraed op 9 Augustus stie-

kum bij mekaer komt om te kaike
naer de tekeninge van de pier en
't Boulevaercentrum. Dat waist
erop Aerie, dat 'r achter de
scherreme hard wordt 'ewerkt.

IJsbar

Petrovitch
KERKSTRAAT

Voor hèt ijsje van Zandvoort!

^Ick
Zee- en zonnebad
aan de duinrand

Café-Restaurant
Zomer en winter geopend

Zee- en
zonnebad TERMES

Met jarenlange ervaring

en geschoold personeel
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Zandbouwwedstrijden
Elk jaar opnieuw

^=^$ Ph.\V*'^?
verbaast men zich

* Lj'fJr&S? ''

1 erover, wat de

**2b 4» voudige middelen,
zand, water, wat

schelpjes en andere vcrfraaiïngs-
hulpmiddelen, weet te bereiken.
Zo was het ook weer Woensdag-
middag 27 Juli, toen stichting Tou-
ring Zandvoort" haar eerste zand-
bouwwedstrijd in dit seizoen op het
strand bij bad Tormes organiseerde,
een wedstrijd, waarvoor zéér grote
belangstelling bestond. Voorstellin-
gen van de meest uiteenlopende
aard werden op hel strand getoverd
en men had ditmaal niet alleen het
weer mee, doch óók bij aflopend
water zéér handelbaar zand.
Fraaie werkstukken ontstonden,

allerhande dieren hadden de speciale
voorkeur, daarnaast waren race-
auto's, hel Zandvoortse circuit, de
watertoren en hel wapen van Zand-
voort zéér in trek.

In groep A (van 7 l.m. 9 jaar)

werd door 47 jongens en meisjes in-
geschreven; in groep B van 10 l.m.

12 jaar door G3 en in groep C van
13 t.m. 16 jaar door 16 personen.
Het was daarbij zeker opvallend, dal
in de middengroep de beste pres-
taties werden geleverd.
De wedstrijd stond onder leiding

van de heer J. A. B. van Pagée,
bestuurslid van stichting Touring
Zandvoort, daarbij geassisteerd dooi-

de Zandvoortse politic, die door een
perfecte regeling ervoor zorgde, dal
de jeugd ongestoord aan haar
kunstproducten kon werken.
De jury, bestaande uit mevrouw

Hildebrand-Robinski en de heer
C. Kuyper, stond voor de moeilijke
taak een in verhouding tot de grote
deelname, betrekkelijk klein aantal
prijzen toe te kennen, beslaande uit

waardebonnen, te besteden naar
keuze bij een Zandvoortse winkelier.

Tenslotte werden om 5 uur de
volgende uilslagen bekend gemaakt:

Groep A (7 l.m. 9 jaar): 1. Hans
Zaane, (inktvis met kikvorsman);
2. Wim Aay (race-auto); 3. Michel
en Keesje de la Haye (burcht);
4. BI. Visschoonmaker (drinkende
poes); 5. Marijke van Noort en Tine
v.d. Kwaak (klaverblad).
Groep B (10 t.m. 12 jaar): 1. Bar-

bara Esser (paard); 2. Kees Aay
(zeehond met 2 jongen); 3. Jaap
Koper en Peter van Campenhout
(Colox-adokever); 4. Karel Harpman
(wapen van Zandvoort), die erin
slaagde, ondanks een in gips ver-
pakt gebroken been en dus zéér ge-
handicapt, een fraai werkstuk te
vervaardigen; 5. Kees Bol, J. Kreij-
ger en Kees Tcrol (circuit); 6. Rob
Gaus (schildpadvijver).
Groep C (13 t.m. 16 jr.): 1. Bert

Piet (paard); 2. Tom Treur en Coert
Polman (passagiersschip door ' 2

sleepboten binnen de pieren ge-
sleept); 3. R. Lchmann (dennenbos).

Bij de beoordeling hccfl de jury
vooral aandacht geschonken aan hel
teit, wat met zand en water werd
tot stand gebracht, mei gedeelte-

lijke verontachtzaming van de hulp-
middelen, welke lol verfraaiing
moesten dienen, omdat een derge-
lijke beoordeling het idee „zand-
bouwwedstrijd" het best benadert.
Onder groot enthousiasme reikte

de directeur van stichling Touring
Zandvoort, de lieer J.Th.Hugenholtz,
na afloop de prijzen uit.

Do volgende zandbouwwedstrijd
zal plaats hebben op dezelfde plaats

op Woensdag 10 Augustus, te 9 uur.

Provinciaal wegenplan
In een uitvoerig schrijven hebben
B. & W. van Zandvoort aan de
raadsleden hun standpunt duidelijk

gemaakt ten aanzien van het Pro-
vinciaal wegenplan, dat een dezer

dagen bij provinciale staten in be-
handeling komt met hel toevoegend
voorstel van Gedeputeerde Stalen
om aan dit provinciaal wegenplan
loc te voegen een Noord-Zuid ver-
binding vanaf de Dclftlaan te

Haarlem tot aan de grens van de
provincie Zuidholland Ier lengte
van circa 12 km., en een Oost-West
verbinding van Haarlem naar Bent-
veld ten Nuoidcn van de bestaande
Zandvoortcrweg in de gemeente
Blccmendaal ter lengte van 4,7 km.

Fraai zwemfeest in Riche-bad

Een dar hoogtepunten uan de kwistzwemgroep: Het prachtig

uitgevoerde en feeërieke „Lime Liglit".

Begunstigd door fraai weer organi-
seerde de zwemclub „Haarlem"
Woensdagavond 27 Juli in Riche-bad
een uitstekend geslaagd zwemfeest,
waarvan het groot- aantal toeschou-
wers, waaronder zich óók burge-
meester Mr. H. M. van Fenema mei
echtgenote bevond, van begin tot

einde bijzonder genoten heeft.

Evenementen als deze, uitstekend
voorbei eid en technisch knap ver-
zorgd, zouden wij in de badplaats
véél meer wensen, omdat ze zo
geheel bij de badplaats-sfeer passen
en zowel op badgast als inwoner
grote aantrekkingskracht uitoefe-
nen.

Het zwemfeest werd om half
negen geopend mei een vlolle en
bewegelijke' polo-wedstrijd lussen
H.V.G.B, en Haarlem, onder leiding

van de heer de Voogd. Beide par-
tijen bleken volkomen tegen elkaar

Een uitzicht als nergens elders aan de Noordzeekust!
Op Uw vacantieprogramma staat toch ook een bezoek aan

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!
Een uniek rustpunt na Uw strand- of duinwandeling.

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!

Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

opgewassen, doch I-I.V.G.B, wist zijn

kansen beter te benutten, waardoor
men tcnslolle welverdiend met 5-2

won, nadat de rust met 2-1 was
ingegaan.

Van een prachtige beheersing ge-
tuigde het optreden van de oud-
kampioene schoonspringen, Mevr.
Lanting-Keller, die geheel onvoor-
bereid een zestal sprongen vrijwel
feilloos uitvoerde, waarvan de
„contra-zweef mei halve schroef"
wel een zéér opvallend voorbeeld
was.

Theo van Laar en Roel Messeman
oogstten met hun komische evolu-
ties op de duikplank, die van een
zeldzame gedurfdheid en vaardig-
heid getuigden een enorm succes,
waarna het hoogtepunt van de
avond kwam met het optreden van
de dames kunstzwemgroep van de
zwemclub „Haarlem". In hel prach-
tig door schijnwerpers verlichte
zwembad .werden de verrichtingen
van deze 18 dames, die afwisselend
optraden als groep, in solo of in

duet, van een zéér bijzondere be-
koring, schoonheid en gratie. Prach-
tig werden de figuren afgewerkt en
het werd een kleurig en fleurig
„walerballet" in de meest letterlijke
zin van het woord. Dal hel gebodene
op zéér hoge prijs werd gesteld,
bleek wel uil hel spontane applaus,
dal telkens opnieuw opklonk. De
groep zal binnenkort naar Spanje
vertrekken om daar een tournee van
drie weken te maken en stellig zal
men met dit kunstzinnig en stijl-

volle programma óók daar groot
succes oogsten.

Met bijzonder veel voldoening kan
de zwemclub „Haarlem" op dil

avond-walerfcslijn terugzien, dat op
uitstekende wijze per microfoon
werd toegelicht.

B. & W. zetten dan de raadsleden
uitvoerig uiteen, wat de aanleiding
is geweest, dat het Zandvoortse col-

lege zich van de andere gemeente-
besturen, l.w. Haarlem, Heemstede
en Bloemendaal, in hel plaats gehad
hebbend gemeenschappelijk overleg
heeft gcdistanciccrd voor wat be-
treft de bezwaren welke deze
menen te moeten maken tegen do
geprojecteerde Oosl-Wesl verbin-
ding.

B. & W. van Zandvoort blijven
van oordeel, dat de aanleg van de
Noordelijke Oost-West verbinding
onder een klein voorbehoud voor de
ontwikkeling van de gemeente
Zandvoort bevorderlijk is. Het col-

lege onthoudt daarbij zijn waarde-
ring niet aan de door het gemeente-
bestuur van Bloemendaal gelan-
ceerde gedachte, om deze Oost-West
verbinding via een Zuidelijk van de
Zandvoorlsclaan te projecteren tracé
lol stand te brengen, docli is van
oordeel, dal mei de voorbereiding
en aanleg van een dergelijke weg
zóveel lijd gemoeid zal zijn, dal aan
de steeds groeiende eisen van hel
verkeer naar en van Zandvoort, ge-
durende die periode van voorberei-
ding en aanleg door een — welis-
waar verbrede — Zandvoorlsclaan,
alléén niet kan worden voldaan.
De bedenking, die het Zandvoortse

college tegen deze Oosl-Wesl ver-
binding hcefl is, dal een aansluiting
van dc<50 weg op de Zandvoorlsclaan
ter hoogte van de manege, niet

wordt toegejuicht. Veel meer voelt
men voor de suggestie, om deze
verbinding door de aanleg van een
nieuw wegvak bonoorden de tegen-
woordige trambaan, aan te sluiten

op de te verlengen Herman Hcijer-
mansweg, waarvan de consequen-
tie zal zijn, dal de gemeente Zand-
voort laatstgenoemde weg zal moe-
ten verlengen en die maatregelen
zal moeien nemen, waardoor een
behoorlijke aansluiting lot de
Noordboulevard zal worden ver-
kregen, conform hel goedgekeurde
uitbreidingsplan.

B. & W. stellen dan voor de vol-

gende punten ter kennis te brengen
van de provinciale staten van
Noordholland:

1. Instemming met de door G.S.
voorgestelde Oost-West verbinding
naar en .van Zandvoort Ion Noorden
van Aerdcnhout;

2. in te stemmen met de suggestie

van G.S. om deze weg via een
nieuw wegvak ten Noorden van de
trambaan aan te sluiten op de te

verlengen Herman Hcijermansweg,
teneinde een aansluiting van deze
verbinding op de Zandvoorlsclaan
ter hoogte van de manége te voor-
komen

;

3. waardering uit te spreken voor
de gedachte, om een Zuidelijke
randweg aan te leggen, doch daar-
aan loe te voegen de mening, dat
mei de aanleg zóveel lijd zal ge-
moeid zijn, dal aan de steeds
groeiende verkeers-eisen gedurende
deze periode door een verbrede
Zandvoorlsclaan alléén; niet kan
worden voldaan.

«Draagt elkanders lasten»
Elk jaar organiseert de plaatselijke
commissie van de Chr. besturenbond
te Zandvoort, de zgn. „D.E.L.-col-

lccte", ten bate van het T.B.C.-fonds
„Draagt elkanders lasten".

Dit jaar hebben burgemeester en
wethouders van Zandvoort echter
in verband met een noodzakelijke
inkrimping van het collecte-schema,
op het verzoek lol hel houden van
deze collecte afwijzend beschikt.
De commissie heeft thans besloten

bij alle aangesloten leden van de
Chr. besturenbond te Zandvoort een
intekenlijst voor dit doel aan te

bieden.



Miniatuur-Golfbaan

tegenover station

aan de Noordboulevard

Geopend dagelijks 10-23 uur. ENTREE 75 cl.

Als U rookwaar in Zandvoorl kopen gaal,

En daarvan een. ander eens roken Iaat,

En die ander verklaart: „Dal is geen rommel",
Is tien tegen één die rookioaar van Drommel!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Scooter, Bromfiets
of f$o!or
aan te schallen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoorlse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen, óók Uio oude bromfiets,
motor oj scooter in en leveren
eveneens Uiü lederen molorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortsolaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,

aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

Kaptein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomeriust
Kosterstraat 5

99
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Zoek de schaduio als de zon brandt
en de luwte, als de zeewind loaait, in

Paviljoen „DE VIJVER HUT"
VONDELLAAN

Schitterend gelegen temidden van een fraaie,

bosrijke natuur. Eig. II. PAAP.
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De ideale combinatie voor veilig,

zuinig en comfortabel rijden

Caltex Super Ic-plus

benzine in de tank

Caltex Havoline

in het carter

Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V.

's-Gravenhage

»HBsa>maamasm J
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Dames die in de meest
modieuze badplaatsen ter wereld

hun vacantie doorbrachten, maken ons hun compliment

voor de prachtige collectie badpakken, strandcompletg,

japonnen, wollen jasjes, strand-truitjes en rokken!

Dit is geen wonder. Door onze jarenlange ervaring en onze bekend-
heid met vooraanstaande binnen- en buitenlandse fabrikanten en door
de grote zorg die -wij besteden, om onze voorraad te completeren, kun-
nen ioij de modernste snufjes op allerlei gebied brengen.

ontvingen nog:
DAMES JAPONNEN, vlotte

modellen óók in grote malen 29.75

Onze bekende zuiver wollen
Jersey STRANDPULLOVERS
met punlhals en Vj mouwen 1 7.50

Strapless PLASTRONS met
buitengewone pasvorm
in diverse kleuren 1 2.95

Leuke kinder BADPAKJES in

nieuwe uitvoeringen, voor alle

leeftijden 6.95

ALLEEN-VERKOOP van
„LASTINA" bustehouders in

alle courante modellen vanaf 2.95

STRANDROKJES,
elegant in Franse katoen .... 8.95

Boolhals BLOUSES
Franse katoen 9.75

OOK IN HERENMODE
TOONAANGEVEND

!

Textiel- en Confectiemagazijn

Haltestraat 40
Steeds een. stap vóór !

Telef. 2087
Steeds de nieuwste snu/jes.'

Autotocht bejaarden
Onze „collega", tante Tonia, zond
ons een verslag over een autoritje,

dat de Zandvoorlse bejaarden op 13

Juli j.1. maakten naar de tentoon-
stelling in Hoofddorp. Plaatsruimte
ontbreekt ons helaas, om dit ver-
slag in zijn geheel op te nemen,
doch wij laten er gaarne de belang-
rijkste gedeelten uit volgen:
„Woensdag 13 Juli gingen wij

uit met het busje van Rinkel. De
heer Bersma afwezig en 't bestuur,
de heer de Jong en Slagveld en
Vader en Zr. Bokma alle aanwezig.
Langs pracht villa's en schitterende
bloesemmassa reden wij naar 't

100-jarig bestaan van Hoofddorp.
Wel jammer, dal 't zwaar weder is

geworden, grote zware regen en
hagelstenen en onweer en lichten,

't Is heel erg geweest. Na in de zaal

gekomen, waren alle plaatsen voor
ons gereserveerd. Er stond qen
groot reus-beeld, die heette Tabor;
dat beeld kon spreken, lopen, hand-
geven, roken en heel goed zien en
een persoon mede praten. Dat
duurde tien minuten, 't Was erg
leuk. Toen naar 't walerorgel, dat
is zo mooi. 't Is wonderlijk, de or-
ganist speelde orgel en 't water
speelde op de maat in alle kleuren.
In een andere afdeling prachtige
bloemen in allo vormen. Toen naai-

de tent van de liliputler, och wat
mooi, bij de ingang zat buiten een
oud klein liliputtertje, die is al

60 jaar. Het is héél wat, om zo
klein te wezen. Er was óók een
koffer met een héél klein joggie,

die moest zeggen hoe oud hij was.
Ik ben 29 jaar. En dan "die andere
dames liliputters en heren, schitte-

rend! En die pikeur met zijn 4 witte
paardjes en een' bruin paardje.

Allemaal schitterend. En óp die bal.

dat liliputtertje met die bal en die

lieve kleine zwarte hondjes en sier-

kleedjes. Zo vlug als dat alles ging.

Na alles gezien te hebben gingen
wij tevreden huiswaarts. Wij dan-
ken U dan ook allen voor de vrien-
delijke uitnodiging van 't bestuur
van 't verzorgingshuis en ook de
chauffeur, die ons zo keurig weer
heeft thuisgebracht.

Antonia Nijland".

Enorme prijsverlaging

ERRES TELEVISIE
KY 304 U van ƒ895— NU ƒ 695—
KY 431 U van ƒ1145— NU ƒ 995—
KY 432 U van ƒ1390,— NU ƒ1195,—

Vakkundige plaatsing.

Gern.. betaling.

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

Opening Harlequinade
Vrolijke klanken van een draai-
orgel, opgesteld bij de ingang van
het Patronaatsgebouw, verkondig-
den Woensdagavond, dat in het
gebouw iets bijzonders aan de hand
was en dit was ook inderdaad zo,

want om acht uur werd in dit Pa-
tronaatsgebouw de grote bazar
voor dierenbescherming, welke het
bestuur van de plaatselijke afdeling
„Harlequinade" had genoemd, offi-

cieel geopend.
De echtgenote van Zandvoorts

burgemeester ontving bij het . bin-
nentreden een fraaie tuil anjers,

waarna de voorzitter van de afd.

Zandvoort, de heer J. G. Volder, de
aanwezigen welkom heette. Na dank
te hebben gebracht aan allen, die

hadden meegewerkt aan de organi-
satie, verleende spreker het woord
aan burgemeester Mr. II. M. van
Fenema voor de officiële opening.

De burgemeester, tevens erc-
voorzilter der afdeling merkte op,
het een uitermate groot genoegen te

vinden, deze bazar te mogen openen.
Spreker zotf als doel van deze „Har-
lequinade" niet willen spreken van
een asyl, doch véél meer van een
dicrenhotel. Spreker zette, , mede
aan de hand van zijn ervaringen
opgedaan als bestuurslid van de
Wereldfederatie van dierenbescher-
ming uiteen, hoezeer dierenbe-
scherming óók in onze tijd nog een
dure plicht en absolute noodzaak is

en loonde dit aan met enkele voor-
beelden van gruwelijke dieren-
mishandeling. „Moge het diercnasyl
door deze bazar spoedig verrijzen
en mogen wij onze menselijke laak
in deze verstaan", aldus eindigde de
burgemeester zijn openingsrede,
waarna de heer Volder hem als

aandenken aan deze avond een
zilveren asbak en diens echtgenote
een zilveren lepeltje overhandigde.
Er was deze openingsavond voor

de Harlequinade reeds direct een
enorme belangstelling, zodat hel
moeite kostte, zich in de toch zéér
ruime zaal tussen de stands Ie

bewegen. Een bazar, die in grootte
alles overtreft, wat Zandvoort op
dit gebied gezien heeft. Er behoeft
dan ook niet aan te worden getwij-
feld, of de Harlequinade, die t.m.

Zaterdag a.s. geopend blijft, zal een
groot succes blijken te zijn. De
kunstzinnig ingerichte expositie van
Pauline Reijenga on de fraaie stand
der Wilco Naaimachinehandel mag
daarbij zeker niet ongenoemd blij-

ven. Verzuimt U vooral niet, deze
Harlequinade te bezoeken. U zult

er een kostelijke avond hebben en
er véél pleizier beleven, omdat óók
aan het bieden van vele attracties

grote aandacht werd besteed.

Klankenschoonheid
in het Patronaatsgebouw
Wat stichting „'t Helm" in samen-
werking met stichting „Touring
Zandvoort" muziekminnend Zand-
voort geboden heeft met de kamer-
muziekavond, die Donderdag 28
Juli in het Patronaatsgebouw plaats
had, is wel héél moeilijk onder

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9 en 10.30 uur:
Ds. J.P. Dondorp te Scharnegoudum
N.m. 5 uur: Ds. J. M. Cronjé,
Z. Afrik. pred. (tijd. te Zandvoort).

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. S.W. de Vries van Hilversum.
19 uur: geen Dienst.

Woensdag 10 Augustus, 20 uur :

Concerl en Wijdingsdienst. Spr. Ds.
R. II. Oldeman. Medewerking mevr.
M. Beckman-Rebatlu, cello, Henri
Berton, orgel en A.Luyendijk tenor.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Dr. A. van Biemen uit Bentveld.

PAROCHIE H. AGATIIA.
Speciale zomerdiensten. H. H.

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om Ie biechten.

Spreekuur . burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

zal op de Woensdagen 10 en 17 Aug.
geen spreekuur kunnen houden, doch
wel op Zaterdag 13 Aug. van 10-11 u.

woorden te brengen.
Herman Krebbers viool en Ma-

rinus Flipse piano hebben met het
gebodene een avond geschonken
van zulk een intens genieten, als

maar uiterst zelden wordt mee-
gemaakt.
Was dit reeds het geval -met de

Sonate no. 7 in F gr. van Mozart,
die tot in de kleinste details tot
ons kwam en met de majestueuze
Kreuzersonate van Beethoven, die
de aanwezigen in hel hart moot
hebben gegrepen, het was niet min-
der zo met de prachtige Sonate in

g klein van Debussy, ragfijn opge-
zet en van een zeldzaam tere be-
koring, waarna het brillanle Inlro-
duction et Rondo Capricioso van
Saint Saens ons overduidelijk
toonde, tot welke enorme presta-
ties beide ras-kunslennars in staat
zijn. De met enorme kracht opge-
zette Tzigane van Maurice Ravel
was daarvan eveneens een spre-
kend voorbeeld.
Een dankbaar publiek, enthou-

siast en ontroerd door zoveel
schoons, wist hel duo nog tot twee
toegiften te bewegen. Een lied
ohne Worle van Mendelssohn en de
beroemde Aria op do g snaar van
Joh. Seb. Bach. Van alles, wat deze
avond geboden werd, heeft het
laatste mij hel mcesl ontroerd. Zó
beleefd en doorleefd Bach te kun-
nen spelen, is slechts voor de
allergrootste kunstenaars wegge-
legd.

Het was misschien te betreuren,
dat de toehoorders zo weinigen
waren. Misschien was het wel goed
ook. Want de uitvoerenden hebben
nu gespeeld voor hen, die hun kunst
aanvoelen en waarderen al blijft

het teleurstellend, dat avonden van
werkelijk wondere schoonheid als

deze in Zandvoort zó weinig worden
gewaardeerd. Of passen avonden als
deze niet in de vrolijke, zorgeloze
badplaats-sfeer? Wellicht ware
hiermee eens een proef te nemen,
door een dergelijke avond in het
winterprogramma in te lassen. K.

Langs de Vloedlijn

Hotidt niets voor onmogelijk
vóór het onmogelijke is ge-
bleken. Cicero.



Voor het

fijnste banket

Banketbakkerij

BOSMAN
KERKSTRAAT

S>eUICICL Kerkstraat 16

Zandvoort

Het trefpunt van IJSKENNERS!

TE KOOP GEVRAAGD: een DA-
MESFIETS. Br. no. 4-12 bur. v.d.bl.

Jong echtpaar (z.k.) ZOEKT (daar
eigen woning nog niet gereed is)

van 1 Oct. af voor enige tijd twee
GESTOFF. KAMERS met keuken.
Br. met opg. van prijs no. 4-13 bur.

van dit blad.

HUIS met tuin TE KOOP ot IN
RUIL, GEVRAAGD. Liefst omgev.
Kostverlorenstraat of Zandv.laan.
In ruil voor zeer mooie woning in

A'dam. Br. no. 4-14 bur. v.d. blad.

MET SPOED GEVRAAGD : Een
AFWASVROUW van 7-9 u. Zand-
voortselaan 18.

WILT U ZELF goed gekleed gaan
en daarnaast hot hoogste salaris

verdienen? Meldt U zich dan aan als

machine-slikster, liandwerkster,
kleermaker o! leerling bij

N.V. HOLLAND CONFECTIE,
Zijlweg 123, Haarlem.

BBBBnmamsaimwmmaasmHm mmxam aaaai.

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

•fr NIEUW DECOR MIDWINTER SERVIEZEN.

% AARDEWERK van Nymollc, Morgedal,
Haamstede, Ambuehl Volendam enz.

* EXCLUSIEVE BYOUTERJEEN.

~k Houten pindastellen, slabakken en schalen.

k APARTE SOUVENIRS.

Donanda heeft, wat U graag geeft!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT
LOEK VAN WENSEN.

der laatste paren begint morgenochtend

Ter voorbereiding Vrijdag na 6 uur gesloten

is SchoenhandeS
Grote Krocht

GESLAAGD!
Geef Uw zoon of dochter een box-camera

v.a. f 15,50

DALCO ROLFILMS 6x9 ƒ1,30
Agfa - Kodak - Rolleicord

Foto Bakels
Kerkstraat 29-31 - .Telefoon 2513#

% Voor rijwielen %
VERLICHTING - RADIO
TELEVISIE enz.

Grootst gesorteerde magazijn
voor Zandvoort en omstreken.

Henk. Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

r~

v.

H&TSL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

*

In ons cabaretprogramma:

MOS & TANIA
Dansen en jongleren

*

EVEIYN TiPELL ,

Danseres

*

TRIO FARLOW
Komisch en muzikaal

k

Zondagmiddag Matinee

Radio Luxemburg in

Hotel Bouwes
Donderdag heeft de reportage-

wagen van radio Luxemburg een
bezoek gebracht aan hotel Bouwes
voor het maken van een speciale

reportage over het leven in dit hotel
in het hoogseizoen. De gemaakte
opnamen zullen in een uitzending
van radio Luxemburg een dezer
dagen worden uitgezonden.

HOOGWATER
H.W, UW. H.W.

Aug.
7 5,30 12,30 17,55

8 6,06 13,— 18,31

9 6,44 13,30 19,09

10 7,28 14,30 19,54
11 8,18 15,30 20,47
12 9,21 16,30 21,55

13 10,38 17,30 23,17

Samengesteld doorP.

L.W., Strand
berijdbaar

1,— 9,30-16—
1,30 10,00-16,30

2,— 10,30-17—
3,— 11,30-18,—
4— 12,30-19—
5— 13,30-20,—
6,30 14,30-21,30

v.d.Mije K.C.z.

Cfllelkbrood

van

*<Xnhe,l

VOEDZAAM GEZOND

Tropical en kamgaren

COSTUUMS
in een grote keuze

van f 49,_ töt f 132,_
SFORTCOLBERTS

in de moderne tinten van ƒ29,— tot ƒ79,

—

PANTALONS
Kamgaren en gabardine van ƒ19,75 tot ƒ42,

—

GABARDINE REGENJASSEN
in zuiver wol ƒ95,

—

TRENCH COATS en RAGLANS
in verschillende variaties ƒ39,75 en ƒ49,75

AUTO COATS in drie prachtige tinten . .ƒ39,

—

ZWARTE DAMES PANTALONS
in gabardine , . . . ƒ24,75

VLOTTE DAMES JACKS ƒ16,75

MANCHESTER PANTALONS
gegarandeerd poolvasf ƒ22,50

KHAKI PANTALONS ƒ12,50

OVERHEMDEN in de moderne kleuren
ƒ6,95 - ƒ8,95 - ƒ10,90 - ƒ12,90 - ƒ13,90

HEREN SPIJKERBROEKEN ƒ10,50

JONGENS SPIJKERBROEKEN ƒ7,50 - ƒ10,—
MEISJES SPIJKERBROEKEN ƒ7,50

"bS succes
Kerkstraat 20 - Telef. 3136
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Strandcomplex
Een wel zéér hinderlijke maar toch
ook weer niet van humor gespeende
fout is de vorige week geslopen in

onze advertentie van hel textiel-

en. confectiemagazijn. „De Waag".
Deze annonce ving n.l. aan met:
„Van heinde en Verre kwamen de
dames om bij ons hun strandcom-
plex, badpakken, shorts, strapless
japonnen en de nieuwste mode-
snufjes te kopen". Men zou er uil

hebben, kunnen opmaken, dat de
dames bezeten waren van een
„strandcomplex" om tol de aan-
kopen, daarna genoemd, over te

gaan. Dit luns vanzelfsprekend niet

de bedoeling. Een onduidelijke
schrijfwijze van de kopij was er

oorzaak van, dat onze zetter strand-
complex maakte van „strandcom-
plets" zoels de meeste» Utucr no-
tuurlijk wel zullen hebben bes/re-

pen. Wij bieden voor deze storende
fout aan de heer Dikker van „De
Waag" en ook onze lezers onze ex-
cuses aan.

Jac. Bonset 75 jaar
Maandag j.l. werd de heer Jac.

Bonset, onze in de muziek uerorysde
bekende Zandvoortse ingezetene 75

jaar. Wij waren even bij hem om
hem met dit heugelijk feil geluk te

wensen en opnieuw hebben wij ons
Verbaasd ouer de enorme vitaliteit

en de kostelijke humor, die deze
nestor in de muziek, ondanks deze
hoge leeftijd nog altijd eigen zijn.

Onder degenen, die hun gelukwen-
sen van een bloemenhulde of ge-
schenk lieten vergezeld gaan be-
vond zich een prachtige boeket, ge-
schonken door de B.U.M.A. Gaarne
herhalen wij onze gelukwens, per-
soonlijk tot hem gesproken, nog
eens openbaar in de courant en
wensen- onze jubilaris van, harte
nog vela jaren in voorspoed en ge-
zondheid, daarbij de hoop uitspre-
kend, dat wij hem nog op vele con-
certen in Zandvoort zullen mogen
ontmoeten.

Een vaag signalement
Er is een vaag signalement van
degene, die vorige week de Duitse
herder van de heer Drommel zó
heeft geschopt, dat het dier enkele
dagen later stierf. Wie hiervan iels

gezien heeft, tuordt vriendelijk ver-
zocht dit aan de heer Drommel,
Haltestraat !) ie willen melden.
Wellicht kan op deze wijze tot ver-
volging van de dader worden over-
gegaan.

Bij de groenteman
Zomer-drama in één acte, naar een
ware gebeurtenis in een Zand-
voortse groentewinkel.
Koopster (deftige dame): Mag ik

van U anderhalf pond aardappelen?
Verkoopster (ongelovig): Ilocveel

zegt U, Meurouto?
Koopster.' ffc zei anderhalf pond

aardappelen.
Verkoopster (iueegl af): Alstublieft
Mevrouw.
Koopster (graaiend in een kistje

Voor Vis on Conserven
Baal men in Zandvoort naar

KERKRAAD & LOOS
SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS
en VERSE GARNALEN.

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zecvis.

Halte-straat 10, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

r
Chocolaterie Confiserie

^

KERKSTRAAT

Bekend in binnon-
en buitenland

door eigen jabrifcaleu

exquise suikcriuerkeu.

Grote sortering

chocolade en bonbons
van gerenommeerde huizen, o.a.:

DROSTE - LINDT - RINGERS
BARONIE enz. enz.

KEMP's

FRUIT

blinkt uitl

Reri4str.35lel.z««M«rt

Onze eerste kwaliteit truitsoorlon
kunnen wij — dunk zij onze grote
omzcl — tóch aanbieden legen
scherp concurrerende prijzen.

Meden: Meloenen, druiuen, appelen,
peren, perziken, pruimen, bessen

enz. enz.

Kenip's fraai opgemaakte FRUIT-
MANDEN zijn een lusl voor liet oog,

de inhoud een stieling voor de tong.

Murtkle U reeds keunis met onze
speciale afdeling conserven en deli-

catessen?

OOK VOOR PRIMEURS
in Zandvoort Uw aangewezen adres:

Kemp's Fruithandel
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452

De speciaalzaak van Zandvoort!
Ziet. onze etalages!

JVnam te maken, dat zegt niets,

Naam te houden, dal is iets.

De Genos tel.

Reeds jaren heeft in

Zandvoorl een naam:

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat 14 - Telef 2462

spercieboonljes): Hebt U geen an-
dere boontjes?
Verkoopster: Nee Mevrouw, maar

mankeert er iets aan die boontjes?
Koopster (laat de boontjes door

haar vingers glijden): Ik vind ze
een beetje uitgedroogd.'

Verkoopster (kwaad): Mevrouw
als dat uitgedroogde boontjes zijn,

dan wou ik U maar even zeggen,
dal U geen snars verstand van
boontjes hebt.

Koopster (bekakt de boontjes één
voor één, zegt dan onverstoorbaar):
En tóch vind ik ze uitgedroogd.
Verkoopster (woedend): Mevrouw

nis die boontjes uitgedroogd zijn,

dan bent U óók uitgedroogd. Maar
al wilt U ze nu hebben, dan krijgt

U ze niet eens meer.
Koopster (onverstoorbaar): Hoe-

veel krijgt U van mij van die aard-
appelen'!

Verkoopster (tergend sarcastisch

op haar vingers tellend): Even kij-

ken Mevrouw, want dat wordt, een
ingewikkelde geschiedenis. Dat is

de helft uan 27 cent dat is 13 en
een half en daar weer de helft van
dat is zes en drie kwart, dat wordt
samen twintig en een ktoart. Geeff
U mij maar twee dubbeltjes Me-
vrouw, dan bent U overal van af!

Koopster betaalt en verlaat statig

de winkel.

Verkoopster (liaar vriendelijk na-

tüuiueud): Komt U nog eens gauw
terug Meurouw? (Dan hoofdschud-
dend in zichzelf): De mazelen zal ze
krijgen'. - Doek valt.'

Een oude Zandvoortse
traditie verdwijnt
Hel volgende bericht ontvingen wij

van Zandvoorls gemeentebestuur:
„De heer KI. Zwemmer heeft aan

hel gemeentebestuur kenbaar ge-
maakt, dat hij gaarne met ingang
van 1 September a.s. zijn taak nis

dorpsomroeper zal beëindigen.
Hiermede zal 'dus opnieuw een

oude Zandvoortse traditie verdwij-
nen. Hel kan niet anders worden
gezegd dan dal de lieer Zwemmer
— onmiskenbaar door de jaren heen
een vertrouwde figuur in Zand-
voorls slralcnbccld — zijn functie
steeds trouw en mol ere lioefl ver-
vuld. Dikwijls dankbaar onderwerp
voor fotograaf en cineast, mocht
zijn slem ook enkele malen bij een
reportage door de aether klinken.
Burgemeester en Wethouders heb-

ben reeds van hun waardering voor
meer dan 30-jarige diensten schrif-

telijk gewag gemaakt.
Het college heeft' voorts de heer

Zwemmer zijn erkentelijkheid be-
tuigd voor hel feil, dat deze hel
„omroepbekken" mei slok aan de
gemeente zal willen atslaan".
Een en ander was ons reeds bekend

Dames, óók in het hoogseizoen, blijven wij iets bijzonders doen I

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1 ,60

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1 ,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

ct.

et.

VOOR DE BOTERHAM:
1 50 gram pekelvlees 68
1 50 gr. Hamworst 50
1 0O gr. Pekelvleas
1 OO gr. Hamworst
250 gram Geld. gek. worst 85 ct.

150 gr. Pork 50 ct.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beat 60 ct.

Ziet onze grolc sortering fijne vleeswaren!

f
75 ct.

en wij hopen hierop binnenkort
nader terug Ie komen, want,
om deze oude Zandvoortse traditie

zo maar zonder méér te laten ver-
dwijnen, is wel het eenvoudigste,
wat men doen kan.

RADIO en
TELEVISIE
brengen U
gonolvolle uren!

PHILIPS TELEVISIE groot beeld
sterk verlaagd in prijs; v.a. ƒ775,-.

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
Service 100%.

PHILIPS RADIO Vanaf .... ƒ87,—
PHILIPS RADIO: Bi-Ampli; tech-
nisch volmaakt.

PHILIPS BANDRECORDER. Mo-
derne uitvoering. Geschikt voor 2
snelheden. PHILIPS plalenwlsselaar
nieuw, vol-aulomalisch, geschikt
voor alle platen ƒ145,—

.

PHILIPS platenspeler vanaf ƒ"!),—

.

voor Inbouw.

VOOR UW VACANTIE: PHILIPS
draagbaar radioloeslel. Thuis te

spelen op hel lichlncl, bovendien
kunt U de batterij voor-laden.

GRAMOFOONPLATEN. Bezoekt
onze afdeling grumofoonmuzick.
Klassiek, modern, populair. Alle
merken leverbaar. PHILIPS droog-
schcerapparaal thans ƒ39,75.

KOELKASTEN: KELVINATOR v.a.

ƒ735,—, Bij ons verkrijgbaar.

STOFZUIGERS. Div. merken op
slee: Excelsior, Holland-Eleclro, Ru-
ton etc. WASMACHINES, droog-
machincs e.a. huish.' apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg, de betaling met U.

Kostverlorenslraat 7 Telef. 2534

«WMWWWW



Doet Uw inkopen bij

Kerkstraat 29-31

Sinds 1874

GERO Z1LVIUM
GERO Z1LMETA

LEERDAM GLASWERK
cu KRISTAL
KOPERWERK

PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMA1LLE
KEUKENU1TRUSTINGEN

IIUIS1I. ARTIKELEN
KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

LA MER doet hei!

Goede wijn behoeft, geen
krans en zeker óók niet de
voortreffelijke schotels van

Restaurant LA MER
ZEESTR. 20 - TELEF. 2100

Neemt eens een proef met
onze bekende BAMI en

NASSI GORENG.
Verzorging van

DINERS en PARTIJEN.

Ook bezorging aan liuls.

SOL's
automatieken
KERKPLEIN

WAT SOL's MAAKT, SMAAKT!

Excursie raadsleden

De Zandvoorlse gemeenteraad zal

op Dinsdag Augustus een excur-
sie ondernemen naar Caslricum, om
aldaar do nieuwe brandweerkazerne
te bezichtigen.

BURGERLIJKE STAND
29 Juli-4 Aug. J955.

Ondertrouwd: E. T. Johansen en
A.M. llosicltc; Ch. G. P. M. Janssen
on M. .1. van Gerven
Getrouwd: II. M. W. Webcr en R.

do Jong; C. M. K. van Vugt en M.
Remmers.
Overleden. II. D. KHz, oud 71 jr..

gehuwd gcw. mol A. C. Houtman;
M. K. de Door, oud 07 jr., gehuwd
gew. met P. M. Gravcstcijn.

Wedstrijden op het circuit

Evenals dat in vorige jaren het
geval was, beloven de gecombineer-
de auto- en motor-races, die a.s.

Zondag op het Zandvoorlse circuit

zullen worden verreden, weer een
bijzonder interessant en wellicht
spectaculair karakter te zullen krij-

gen. Elk jaar opnieuw boeide het

op de/e dag geboden programma
van begin tot einde en er behoeft
niet aan te worden getwijfeld, dat
dit ook dit jaar weer het geval zal

zijn.

De organisatoren, K.N.A.C. en
K.N.M,V. hebben geijverd dit jaar
het summum aan spanning en mo-
gelijkheden te bieden.

In alle klassen en groepen is het
veld sterk genoeg bezet om span-
nende wedstrijden te mogen ver-
wachten. De trainingstijd werd vast-
gesteld op Vrijdag 5 en Zaterdag
Augustus, 's morgens door de auto's

en 's middags door de motoren. De
wedstrijden vangen Zondag a.s. aan
om 1 uur.

.AUKEMA
HAUTE COIFFURE

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

*

Nieuwe lijnen en kleuren
in de haarmode
Wij geven U gaarne deskundig advies
voor uw liaarverzorging

PERMANENT vanaf ƒ 10,50,

Kunstnijverheid en Interieurverzorging

Pauline Reijenga

IIALTESTRAAT 10 TELEF. 3409

SERVIEZEN van:
St. MAARTEN PORCELEIN MOSA - MAASTRICHT

ARZBERG - FIGGJO S1SSIL
ZWEEDS BOEREN BLAUW - HANS WAGNER

EEH GOEDE MAALTIJD
is een zeer belangrijk ondordeel van Uw vacantiel

« w.ager tsurger
kwaliteit en sortering!

RUNDVLEES:
Lappen v.a ƒ1,511 500 gr.

Dooi r. R. lappen ƒ1,01) 500 gr.

Fijne Rib ƒ1,08 500 gr.

Magere lappen . . ƒ1,80 500 gr.

Lende
Entre Cölo
Rosbiof
Staartstuk

f2,40
500 gr.

GEMEST KALFSVLEES:
Lappen / 2,40 500 gr.

_/2,90 500 gr.

ƒ1,00 500 gr.

ƒ1,20 500 gr.

ƒ1,50 500 gr.

ƒ1,50 500 gr.

Fricandeau
Varkcnscarb. v.a.

Doorr. Vark.lapp.
llcerl. saucijzen
Gehakt h.o.h. .

.

Speciale aanbiedingen:

200 gr. Gek. worst 59 cl.

200 gr. Bolerhamworst . .59 et.

200gr.Pork 59 cl.

150 gr. Ontbijtspek .... 57 cl.

200 gr. Leverworst 45 cl.

200 gr. Saks 59 cl.

150 gr. Kinnebakham .

.

45 et.

Enoime sortering
FIJNE VLEESWAREN b.v.:

Ham 48 cl. 100 gr.

Rauwe Ham 89 cl. 100 gr.

Snijworst 40 cl. 100 gr.

Pekelvlees 40 cl. 100 gr.

Gebr. Rosbiof 00 cl. 100 gr.

Gcbr. Fricandeau 00 cl. 100 gr.

Gebr. Gchakl . . 29 cl. 100 gr.

Bcrliner 40 cl. 100 gr.

llausmacher 58 cl. 100 gr.

Brunswijkcr 55 cl. 100 gr.

Thceworsl 49 cl. 100 gr.

Tongeworst .... 44 cl. 100 gr.

Nicrworsl 42 cl. 100 gr.

Bacon 79 cl. 100 gr.

Salami «9 cl. 100 gr.

Corvelaalworst . . 00 cl. 100 gr.

Grote knakworst 55 cl. p.paar

ALLE SOORTEN
VLEESWAREN IN BLIK.

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en / gQ £*
100 gr. Gck.worsl

Woensdag eti Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. 11,25
200 gr. Pork f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 Zandvoort Tal. 2994-2643

Zó druk was het

op de laatste marktavond-
verkoop bij Nooy, de tweede
van dit seizoen. Onze derde
stunt, als klap op de vuurpijl
a.s. Woensdagavond o?n 8 u.

Ongelooflijk, ziel en over-
tuigt U iiL onze etalage Grole
Krocht op Woensdag.

Voor al Uw
strand- en badarükelen:

lANbvböRTv



Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 ot 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

D. BEEK
TANDARTS

Tolweg 2 - Telefoon 21G0

AFWEZIG
van 14 t.m. 21 Augustus.

WfAWffS*
GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding. Goed kun-
nende telefoneren. Br. no.
14-1 bureau v.d. blad.

WILT U zelf goed gekleed
gaan en daarnaast het
hoogste salaris verdienen?
Meldt U zich dan aan als

machine-stikster,
hanclwerkster,
kleermaker of leerling

bij N.V. Holland Confectie,
Zijlweg 123 - Haarlem

WIE HELPT „LA MER"
gedurende de komende
wintermaanden aan ge-
schikte woonruimte. Zee-
straat 26, telefoon 2196.

Jong meisje, 17 jaar, zoekt
betrekking voor dag en
nacht als hulp in de/ huis-
houding. Heeft ervaring
met, kinderen. Br. no. 14-2
bureau van dit blad.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Sehelde, Haltestr. 7

WONINGRUIL:
A'dam-West - Zandvoort
Aangeb.: Nieuw huis, bev.
1 zit-eetk. 3 slp.k. douche-
cel, keuken, overal warm
water.Vrije zolder en berg-
ruimte in ben.etage. Gevr.
huis te Zandvoort. Br. no.

16 bureau van dit blad.

TE KOOP: Kinderwagen
en wieg, beide zo goed als

nieuw. Dalman, Schooislr.1

TE KOOP, AANGEBODEN
Old finish HUISKAMER-
AMEUBLEMENT. Dr.Ger-
kestraat 32rood.

TE HUUR te Zandvoort
klein WINKELTJE, ook
zeer geschikt voor kantoor
(géén werkplaats) bij cen-

trum. Overname van toon-
bankje, gordijnen etc.

Huurprijs ƒ31,— p.m, Br.
letter B.B. Haltestraat 12.

WOONHUIZEN TE KOOP
te Zandvoort (binnen 1 of

2 jaar leeg te aanvaarden).
Alléén met ve'stigingsverg.

Br. letter M, Haltestraatl2

TE KOOP GEVRAAGD:
3-kamer-fIal of Bungalow.
Brieven met prijsopg.Mej.
Ruygrok, p.a. Kennemer
Golf & Country Club,
Zandvoort.

WIE ?....

helpt „La Mer" aan zelf-

standige woonruimte.
Intussen dank voor liet

medeleven en voor de vele
goed bedoelde aanbiedin-
gen; de laatsten echter
niet geschikt als perma-
nent verblijf en boven
onze financiële draag-
kracht.
Tel. 2196. Zeestraat 26.

VOOR HET KOMENDE
WINTERSEIZOEN
heeft La Mer, Zeestraat 26
telefoon 2196 voor enkele
avonden nog zaalruimte
disponibel voor vergade-
ringen, clubs, enz.

TE PIUUR GEVRAAGD
per 1 Sept. in Zandvoort
of omg. 4 gem. of ongem.
kamers met keuken en
badkamer. Liefst c. v. en
telef. Br. no. Z.L. 34 bur.
van dit blad.

Uitslag verloting
Dierenbescherming
Huis aan huis folders: no.'s

1559, 3056, 1091, 1500, 1738.

Toegangsbewijzen: No.'s

434 rood, 288 rood, 391 rood
798 lila, 168 rood, 983 geel,

854 lila, 920 lila, 797 lila,

109 geel, 93 lila, 408 lila,

423 lila, 92 lila, 38 oranje,
705 rood, 420 oranje, 200
oranje, 704 rood.

Grote verloting: No.'s 190,

1019, 350, 3209, 56, 1372,
1871, 3952, 1382, 3977.

Aantal erwten: 2787.

Naam v.d. pop: Annemarie
Verjaardag van de beer:
6 Augustus.

%0$lLlE^^MÊm^
STENCYLWERK - TYPEWERK - B1NDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Het Bestuur van de afd. Zandvoort der Neder-
landsche Vereeniging tot Bescherming van
Dieren wekt een ieder op de

bijzondere dienst
in de IIERV. KERK op

1 4 Augustus, des avonds 7 uur
bij te wonen.

Voorganger: da heer G. NIEUWENHUISEN,
directeur van de Nederlandsche Vereeniging
tot Bescherming van Dieren.

Ondenoerp;

«De kerk wrijft haar ogen uit»

Voor Uw drukwerk:

Theater „Monopole"
DIr. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 12 Aug. t.m. Maandag 15 Aug.

7 en 9.15 uur

ANN BLYTII - EDMUND PURDOM
JOHN ERICSON - LOUIS CALIIERN
S. Z. SAKALL en de stem van MARIO
LANZA in de wereldberoemde operette:

DE PRINS STUDENT
Toegang elke leeftijd. In Technicolor.

Vanaf Dinsdag 16 Aug. t.m. Donderdag 18 Aug.

7 en 9.15 uur

De veel besproken film:

CANARIS, DE MAN

DIE ALLES WIST
O. E. HAASE - ADRIAN HOVEN
BARBARA RÜTTING - PETER MOS-
BACHER. - In Nazi-Duitsland groeit

het verzet tegen het Hitler-regiem, dat
Duitsland ten ondergang voerde. Een
pakkende geschiedenis. Toegang 14 jaar.

Vanaf Vrijdag 12 Aug. t.m. Woensdag 17 Aug.
2.30 uur

Speciale familie matinee's (alleen bij slecht weer)

Het geheel Nederlands gesproken sprook-
jes filmwerk:

DE GELAARSDE KAT
J Toegang elke leeftijd.

Plaatsbespreken van 11.30-12.30 uur.

Telefonisch onder nr. 2550.

VANAF VRIJDAG 19 AUGUSTUS
CINEMASCOPE VOORSTELLINGEN

Dames, Uw slager in Zandvoort? Hieronder het antwoord!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1 ,60

500 gr. Lende-
Entrecöte f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1 ,90

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!
Thuisbezorgen zonder prijsverhoging/

Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

68 et.

50 et.

(

1 50 gram pekelvlees
1 50 gr. Hamworst
100 gr. Ham en
1 00 gr. gek. Worst

10O gr. Pekelvlees
1 OO gr. Hamworst
250 gram Geld. gek. worst 85 et

150 gr. Pork 50 et

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 et

85 et.

( 75 et.

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkilmal 28 - Telef. 2703

Onder moeder's vleugels

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2703

De Kleine Bijenkorf

De Wasmachine Specialist

Erres, Bico, Edy, Miele, Hoover enz.

Nu reeds voor ƒ149,50 een CEN-
TRIFUGE, in 3 minuten Uw was

slrijkdroog.

RIJWIELEN
Rudge, Simplex, Magneet en Balako

Hoe is het mogelijk een eleclris'che

KOELKAST
voor slechts

f 295,—
MUTSAERT's

Kinder- en Wandelwagens

STOFZUIGERS
Erres, Excelsior, Holland-Electro,

Ruton, Hoover enz.

RADIO EN TELEVISIE
Telefunken, Erres, Philips.

Allen tegen sterk verlaagde prijzen.

HAARDEN en KACHELS
Helelucht en olieslook.

Complete meubilering
Huis- en slaapkamers, Dressoirs en
Theemeubels, Bedden en Dekens,
Divan-, Opklap- en Kantelbedden,
Vloerkleden, Lopers, Tapijten enz.

Al deze artikelen, zijn ook verkrijg-
baar op gem. bet. condities.

Geen fabrieksfinanciering.

Komt U eens met ons praten in

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

De echte Engelse

Komkommerzeep
van Grossmith, 83 CENT

Maakt Uw huid fiuweelzacht!

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AD/'M Prinsesseweg 15DwL Telef. 2066

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.
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Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

Wegens enorm succes
ook voor de maand
Sept. geprolongeerd

Achter gesloten gordijnen

We leven toch eigenlijk in een rare
wereld. Gevallen, waar héél Zand-
voort In meeleeft, ja niet alleen
Zandvoort, maar ons gehele land
en vèr daarbuiten óók, worden met
gesloten deuren en achter pot-
dichte gordijnen voorlopig binnens-
kamers afgehandeld, wa?it er mag
vooral niets van naar buiten lekken
in de pers. Ik doel hier op ons
Boulevardplan, het grote centrum,
dat straks het Zandvoortse beeld
moet gaan beheersen en waarmee
Zandvoort zo met hart en ziel mee-
leeft, omdat het om Zandvoorts
toekomst gaat. Maar Zandvoorts
Boulevardcentrum blijft voorlopig
nog voor het publiek achter de
sluier van het mysterie verborgen
en daar zal vanzelfsprekend wel
een goede reden voor zijn, doch of
men er goed aan doet, blijft voor
mij de vraag, want men wil — men

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Mot Platje pleite ?"

hoort dat overal — eindelijk zo
graag eens iets weten, al was het
alleen maar of de kans op verwezen-
lijking groeiende is. Onze gemeente-
raad heeft het plan in onderdelen
gezien, j.l. Dinsdagavond in de
raadzaal met gesloten deuren en
potdichte gordijnen, maar met deze
geheimhouding is „men" niet ge-
baat, want „men" wil zo graag
feiten en „men" wil óók iets zien

van alles, wat thans achter de
schermen wordt klaar gemaakt. Dit

achter gesloten gordijnen werken
heeft het nadeel, dat het publiek
ongeduldig wordt, gaat twijfelen,

waardoor aan deze grote en belang-
rijke zaak afbreuk zou kunnen
worden gedaan. Persoonlijk weet ik,

dat wij niet behoeven te twijfelen,

want da realiteit is wellicht dichter-

bij dan menigeen vermoedt, maar
wat men wil, is stukke?i m de
kranten over het straks grote
Zandvoort en foto's, véél foto's,

maar de kranten zwijgen, moeten
wel zwijgen, want weten niets of

mogen niets weten en beperken zich

daarom tot héél bescheiden, artikel-

tjes.

Ja, we leven in een rare wereld,
want hetgeen beter achter gesloten

deuren en potdichte gordijnen had
kunnen blijven, dat wordt breed
uitgesponnen en met grote koppen
in de kranten geplaatst en wat
heeft Zandvoort daar voor baat bij?

Ik doel hier op het geval „Platje",

een geval, dat is uitgegroeid tot

een dorpsrei van de eerste rang,

waarin men zich verlustigt en ver-
kneukelt, een rel, waarin een man,
die vecht voor zijn bestaan en
meent, dat hem onrecht is aange-

daan, over de tong gaai en tot op
z'n hemd wordt uitgekleed en de
een hoopt, dat Platje het zal win-
nen en de ander hoopt, dat de
burgemeester aan het ^langste eind
zal trekken en men spreekt erover
alom in den lande, want de couran-
ten hebben het breed opgemaakt
uitgebracht als nieuws van de
eerste orde en men zegt: „Zo iets

kan alleen maar gebeuren in
„Zandv oor t", sjonge, jonge wat
een naam maakt Zandvoort weer!
Bent U met mij niet van mening,
dat dit geval beter achter gesloten
deuren en met potdichte gordijnen
had kunnen worden afgehandeld
dan de behandeling van de vèr
gevorderde plannen met ons Boule-
vardcentrum? Wat gaat ons het
particuliere leven van een ander
aan? ik zal de laatste zijn om van
Platje een soort „dorpsheid" te

gaan maken, evenmin doe ik mee,
met de zo graag gevolgde neiging
om het recht nu maar meteen te

zoeken aan de kant van hem, die
meent, dat hem onrecht is geschied,
al mis ik in de gehele affaire wel
héél erg de ondergrond der Christe-
lijke naastenliefde. Doch daar gaat
het hier allemaal niet om. Wanneer
iemand meent, dat hem onrecht is

aangedaan, heeft hij het recht, voor
zijn rechten op te komen, maar of
dat op een wijze moet geschieden,
waarin ons gehele land zich ver-
kneukelt, dat wil er bij mij niet in.

Als V het mij vraagt, dan het ge-
val Platje maar achter gesloten
deuren en met potdichte gordijnen,
maar i>oor ons Boulevardcentrum
de deuren wijd open en de gor-
dijnen, van de ramen! K.

Boulevardcentrum vordert
In een streng be-
sloten raadsver-
gadering heeft
Zandvoorts ge-
meenteraad Dins-
dagavond kennis

gemaakt met de vorderingen van
het Boulevardcentrum, de tekenin-
gen ervan in onderdelen thans ge-

zien en, een en ander door de beide
architecten, de heren Prof J. Th.
Wydeveld en J. Wils horen toe-

lichten. In deze vergadering was
mede aanwezig Notaris Dunselman,
de notaris van de stichting „Recre-
atieoord Zanduoort", die, uiat de
financiële aspecten van het geval
betre/t, name?is de stichting optrad.

Uiteraard kan uit deze besloten
vergadering weinig worden verteld,

maar wij weten, er toch wel zó veel

van, dat de zaak thans zó ver ge-
vorderd is, dat het plan in onder-
delen kan worden verkocht, waar-
voor vele gegadigden zijn en dat
alle raadsleden over de gedurfd-
heid, de schoonheid en mogelijkheid
van dit plan enthousiast en vól
bewondering waren en het zeker
voor realisering mogelijk achten, zij

het ook, dat wat enkele onderdelen
betreft, vanzelfsprekend ?iog ver-
schil van inziclit /teerst.

Wij weten óók, dat het onder-
brengen van het nieuwe/ 07ider-

grondse spoorstation in dit cen-
trum als een bijzonder geslaagde
opzet wordt gezien en dat de
directie der N.S. in principe dit

onderdeel van het geheel zéér toe-

juicht.

Hoe belangrijk deze vergadering
was, die om half elf officieel ge-

sloten werd, blijkt wel uit het ƒeit,

dat deze onder aan de trap van het
bordes van het raadhuis nog werd
voortgezet. Eerst door de heren
Tates, Breure, Koning, Slagveld en
wethouder Van der Werff, waarbij
zich later nog enige ogenblikken
voegden de beide architecten, nota-
ris Dunselman en onze burgemees-
ter, om, toen deze laatste vier heren
vertrokken waren, plaats te maken
voor wethouder Kerkman en. de
heer Diemer. Het geanimeerde
„openlucht-debat" werd tot vèr na
elf uur voortgezet. Het komt ons
zo voor, dat Dinsdagavond een zéér
belangrijke stap in de goede rich-
ting werd gezet!

de ZDeauté
d' Helena Rubinstein,

Paris

Joh. A. Suykerbuyk
n.v. i.o.

Coiffures-Créations

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelyks van 9-5

uur, behalue Dinsdag.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGü

Alle kleuren Babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Toneelver. «Sandevoerde»
De toneelvereniging „Sandevoerde"

zal het komende winterseizoen met-

een drietal uitvoeringen op de

planken komen. Men opent met
„Het Mannion mysterie", vervolgens

brengt men „Het spook van Canter-

ville" en tot slot „Claudia". De
speeldata zullen nog nader worden
bekend gemaakt.

Mevrouw,
Uw huid is een te kostbaar
bezit om bij de keuze van Uw
schoonheidsartikelen niet de
meeste zorg daaraan te be-
steden! Deskundige voorlich-

ting is daarom van het groot-
ste belang. Een. ervaren
schoonheidsspecialiste is als

speciale seruice steeds in
onze zaak aanwezig, om U
mevrouw, bij het enorme sor-
timent gratis te adviseren.
Wij zijn depositaire van on-
derstaande wereldmerken,
wdarvan het complete sorti-

ment schoonheidsmiddelen
regelmatig in voorraad is:

ELIZABETH ARDEN
LANCöME
DR. PAYOT
VITAMOL
MAX FACTOR
YARDLEY
DR. DE HOOG

en. vele andere merken!

Onthoudt één ding:
U vindt 't bij:

PARFUMERIE

Ifi
Kerkstraat 23 - Telef. 2107



Balonnenwedstrijd
Moest wegens regen en ongunstige
wind, de jaarlijkse balloncnwcd-
slrijd voor de jeugd, georganiseerd
door stichting „Touring Zandvoorl"
Woensdag 3 Aug. uitgesteld worden
tot Donderdag, dit heelt zeker de
jeugd, die momenteel in Zandvoort
vertoeft van badgast en inwoner,
niet afgeschrikt, want niet minder
dan ruim 000 ballonnen werden
onder luid gejuich van de aanwezi-
gen, waaronder vele ouderen op de
Rotonde losgelaten, toen de heer J.

Th. Ilugcnholtz, directeur van slich-

ting „Touring Zandvoort" om pre-
cies 1 uur het startschot loste.

Gedreven door de vrij krachtige
wind werden de ballonnen in een
oogwenk hoog in de lucht land-
inwaarts gevoerd en het was op-
nieuw een kleurig en fleurig
schouwspel, waarvan óók de vele
strandbezoekers zéér genoten. Op
elke ballon stond gedrukt: „Zand-
voort, parel aan de Noordzcckusl".
En nu is het afwachten, welke

ballonnen hel verst zullen komen,
waarvoor een aantal prijzen be-
schikbaar is gesteld.

Intussen werd de daling van de
eerste ballon reeds gemold uit een
klein plaatsje in Noord-Frankrijk.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen

Zandvoorlmeeuwen bereidt
zich voor!

Nu het voetbalseizoen 1955-105G
weer voor de deur staat heeft
Zandvoorlmeeuwen de nodige voor-
bereidingen getroffen om goed be-
slagen op het veld Ie verschijnen.
Dit is ook wel nodig, wil het eerste
elftal het a.s. seizoen in de tweede
klasse een behoorlijk figuur slaan.

A.s. Zondagavond 14 Augustus
wordt de bal weer aan het rollen
gebracht. Dan speelt het eerste elf-

tal om 6.45 uur een vriendschappe-
lijke thuiswedstrijd tegen de eerste
klasser De Spartaan uit Amster-
dam. Een sterke tegenstander, waar-
tegen Zandvoorlmeeuwen zich ze-
ker geducht zal moeten inspannen
om een goed resultaat te behalen.

Het badplaalslournooi.
Het jaarlijkse loumooi om de

zilveren watertoren begint a.s. Dins-
dag 10 Augustus. Aan dit tournooi
nemen vier verenigingen deel. Hel
programma luidt als volgt:

Dinsdag 10 Augustus:
Zandv.m.-H.E.D.W. 7 u.

Donderdag 18 Augustus:
T.IJ.B.B.-H.B.C. 7 u.

Zondag 21 Augustus spelen om
12 uur de twee verliezers tegen el-

kaar om de 3e en 4e, prijs, terwijl

om 3,30 uur do twee winnaars om
de Ie en 2e prijs zullen kampen.
Om 2 uur spelen de veteranen

van Zandvoortmeeuwen en van
Blauw-Wït een tussenwedstrijd.

We verwachten, dal Zandvoort-
meeuwen zich in de winnaarsfinale
zal weten te plaatsen met als tegen-
stander H.B.C.

De training van de kerngroep is

reeds enkele weken aan de gang.
Ingaande volgende week komen ook
de overige elftallen in actie.

Het bestuur rekent er op, dat alle

actieve leden geregeld en met inte-

resse de oefeningen zullen volgen.

Wilhelminaschool

Het einde van dit schooljaar werd,
zoals we dat gewend zijn, weer met
de gebruikelijke afscheidsavond voor
de leerlingen der hoogste klas be-
sloten. Jammer genoeg waren zowel
de voorzitter van het bestuur, Ds.

C. de Ru, als de voorzitter van de

O o

Nu ook

telefonisch

kopen!

BEL OP 3378

U kunt de plaat van

Uw keuze rustig thuis

door de telefoon beluis-

teren. Na Uw keuze

bezorgen wij deze gratis

thuis.

yz*1
'

Telcf. 3378

Thorbcckestraat 15

Zandvoort

Moderne Inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Meyr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines mei lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ155,—. Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telcf. 39204.

Do bekende gepatenteerde
Italiaanse

Bromfiets-, Scooter-

en Motorbril

vanaf f 4,75

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend fondslevarancier.

Gevr.: Enige jongens
voor alle voorkomende werkzaamheden. HOOG
LOON. Aanmelden. Jac.Kuipers, Schelpenplein 1

^ met zachlblauw binnen-
werk, met de nieuwste snufjes als verlichting,
ruime deurrekken, flessenruimle, automatisch ontdool-
3ysteem, geruisloos, gesloten mechanisme, is een bezit

voor Uw leven.

Kelvinator Koelkasten vanaf Fl. 735.— verkrijgbaar bij:

F. H. PENAAT
KOSTVJSULORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

Proltigo betalingscondilios door do Kelvinotor Crodiot Servies

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT G3 - TELEF. 2214 en 25G0

Organiseert 1 2 September een

zevendaagse tocht
naar BEIEREN en TIROL ff 160]
(München, Garmisch Parlcnkirchen enz.).

Tien dagen Franse
Rivièra f 245,—
met bezoek aan Nice en Monle Carlo.

Bespreken uiterlijk lot 20 Augustus.

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Qlnswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Oudercommissie verhinderd aan-
wezig Ie zijn, de eerste tengevolge
van zijn vacanlio, de tweede wegens
ambtsbezigheden.

Allereerst voerden de scheidende
meisjes en jongens onder leiding

van hun gymnastiekleraar, de heer
H. de Jong, op het speelterrein dei-

school een sportdemonslratie uit,

die door de ouders, welke voor deze
gelegenheid hun stoelen maar mee
naar buiten genomen hadden, ge-
zien het applaus, zeer werd gewaar-
deerd.

Teruggekomen in hel gymnastiek-
lokaal werden de volwassenen ont-
haald op een kopje thee, de jeug-
dige demonstranten op een ijsje.

Toen volgde de officiële Zandvoorlse
volksdans: Gort met siroop, die

door een groep 'der leerlingen keurig
werd uitgevoerd. Hulde aan de
heer P. Keur, die ze had ingestu-

deerd en aan de heer G. Nijkamp,
die repetities en uilvoering op de
accordeon begeleidde. Een - Elfen-
dansje, door een andeïe groep leer-

lingen van de hoogste klas oogstte
niet minder succes.

Nadat alle aanwezige leerlingen
enkele kamp- en marsliederen, ten

gehore hadden gebracht, volgde de
uitreiking van de keurig in lijst

gevatte diploma's aan, de leerlingen

die de school verlieten, waarbij de
secretaris van het bestuur, de heer
Visser, zich met een enkel woord
lot elke leerling richtte.

Met een enkel woord werd dank

gebracht aan de ouders, die gedu-
rende vier dagen onze Nijmeegse
gast-leerlingen hadden geherbergd,
terwijl onze 6B klas in Nijmegen
logeerde.
Een kort woord van afscheid van

het hoofd der school lot de schei-
dende leerlingen vormde het einde
van dit samenzijn, een gezellige

avond, met een ongedwongen, harte-
lijke sfeer, die ook bij de scheidende
leerlingen zeker een blijvende in-

druk zal achterlaten.

K.N.B.R.D. hield stranddag
Zaterdag 30 Juli werd op hel strand
van Scheveningen de jaarlijkse

bondsstranddag gehouden van de
Koninklijke Nederlandse bond tol

het Redden van Drenkelingen. Deze
dag is in de eerste plaats bedoeld
om het contact tussen de leden van
de zestien reddingsbrigade's, die

langs de Noordzeekust gestatio-

neerd zijn, te verstevigen, om el-

kaars en nieuwe werkmethoden
beter te leren kennen, maar ook om
propaganda te maken voor het
werk van de reddingsbrigades.

Onze plaatsgenoot, de heer P.

van der Mije, voorzitter van de
Contact Commissie zei in een kort
openingswoord dat iedere zwemmer
nog geen zwemmend redder kan zijn.

Da&rvoor is een training nodig en
hij hoopte dat velen deze training,

meestal bij de reddingsbrigades zou-
den volgen. Na hem sprak de voor-
zitter van de K.N.B.R.D., de heer
J. P. Weyburg uit Santpoort.
De stranddag, die vorig jaar in

Noordwijk en het jaar daarvoor in

Zandvoort werd gehouden, werd dit

jaar in Scheveningen gehouden Ier

gelegenheid van " het veertigjarig

bestaan van de Haagse Vrijwillige

Reddingsbrigade. Na het hijsen van

de vlaggen van de brigades en het
Nederlandse nationale rood, wit,
blauw, werd met de demonstraties
begonnen. Een uil leden van de
zeslien brigades samengestelde ploeg
demonstreerde voor de talrijke

aanwezigen op het strand hoe men
Ie werk ging bij hel redden van een
drenkeling dicht bij do kust, en
indien men vermoedde dal iemand
in het zwin zou zijn verdronken.

Tot slot kwam do Marine Lucht-
vaartdienst met haar helicoplère
een handje helpen om te demon-
streren hoe men met behulp van dit

vliegtuig een drenkeling uit zee
eerder kan bereiken dan nu per
viel geschiedt. Mede gezien de suc-
cesvolle reddingen, die de helicop-
lère de laatste tijd heeft verricht,

(ook boven het Zandvoorlse strand)
bestond er vooral voor dit laatste

deel grote belangstelling en bewon-
dering en vormde zij een waardig
slot van de stranddag 1955 van de
K.N.B.R.D. V.

Gezellig, goed en intiem
eet U bij

Restaurant LA MER
ZEESTR. 2G TELEF. 2196

Onze steeds groeiende vaste
kern van bezoekers bewijst
de waarheid van onze leus:

GOEDE WIJN
BEHOEFT GEEN KRANS!

Verzorging van
feestavonden, en partijen.

Ook bezorgen van
diners aan huis.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



j3ar -ZDodecjci t^etrovitck Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS
met nationale en intern, chansons

Zandvoorts jeugd vormde het zand

De grote ver-
rassing van de
tweede en laatste

zandbouwwcd-
strijd voor Zand-
voorts jeugd in

dit seizoen, georganiseerd door
stichting „Touring Zandvoort" en
Woensdagmorgen op het strand vóór
bad Termes gehouden onder ideale
weersomstandigheden, was zeker de
prestatie van de 15-jarige Leni Nis-
sink .die uit het zand een varken
toverde, zó natuurgetrouw, zó tot

in de kleinste details op de juiste
wijze afgewerkt, dat men zich ver-
baasd afvroeg, hoe het mogelijk kon
zijn uit zand en water een dergelijk
kunstwerk te formeren. Hel was
ongetwijfeld de fraaiste schepping
die tot nu toe, bij welke zandbouw-
wedstrijd dan ook in Zandvoort
werd geleverd, waarover ook het
talrijke publiek niet uitgesproken
geraakte. Maar er was ditmaal door
een ieder met bijzondere zorg aan
het werkstuk gearbeid, waarbij vele
leuke en originele vondsten waren.
De Zandvoortse politie had voor

een prima afzetting gezorgd en sur-
veilleerde de gehele morgen rondom
het werkterrein, waardoor het
mogelijk werd, dat de jeugdige
artisten vrij en ongestoord konden
werken.

De jury, bestaande uit Mevrouw
Hildebrand-Robinski en de heer C.
Kuyper stond, ook nu weer voor de
zéér moeilijke taak, het betrekkelijk
klein aantal prijzen toe te wijzen
en kwam tenslotte tot het volgende
resultaat:

Groep A (7-9 jaar) 47 deelnemers:
1. Kasteel, Herman Weber en Kees
Draijer; 2. Konijn, Hans Faber;
3. Olifant, Werner IJgosse; 4. Pop,
Inge van Eerden.

Groep B (10-13 jr.) 39 deelnemers:
1. Hert, Freek en Peter van Cam-
penhout; 2. Haven van IJmuiden,
Kees Bol en Hans Blom; 3. Burcht
met gracht en ringmuur (spuitwerk)
Paul Blok en Nol van Eerden;
4. Golfbaan, Guido Dijkgraaf;
5. Watertoren (Zandv.) Kees Terol.

Groep C (14-16 jr.) 18 deelnemers:
1. Varken, Leni Nissink;
2. Chimpansee, Egbert Piet;

3. Sphinx met pyramiden, Leo de
Jong en Eddy van Kooyk; 4. De

droom van ieder bruidspaar, Nelly
Kerkman; 5. Zeemeermin, Thea, van
Eerden; G. Zonnebaadster, Nieke
Roclofszen.

De voorzitter van stichting „Tou-
ring Zandvoort", de heer .T. Th.
Hugenhollz, reikte met een toepas-
selijk woord de prijzen uit, be-
staande uit waardebonnen, terwijl

een ieder, die aan de wedstrijd had
deelgenomen een consumptie ont-
ving.

Met groot genoegen kan stichting

„Touring Zandvoort" op beide
zandbouwwedstrijden terugzien die
dit seizoen werden gehouden, hel
blijken evenementen te zijn, die
door de jeugd — en óók door de
ouderen — zéér worden gewaar-
deerd. Deze wedstrijden het vol-

gend seizoen op uitgebreider schaal
te herhalen is zeker aan te bevelen.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT

Dagelijks

:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van. ADA BLUME.

*
'

In ons cabaretprogramma:

LOLITA y ARAQUE
'Danspaar

•
THE TOWA'S

Juggler act viith a dog

•

KIM
Contortionist

Zondagmiddag Matinee

J

(Vervolg).

Paulus Looi wijzigde zijn testa-

ment in 1753 als volgt: „Vervolgens
verklaart den heer Comparant, in-

plaats van de ./' 1000,— die hij ge-
destineérd had in 174G, nu bij dezen
te destineren de drie Santvoorder
duynen en twee duynmaayers-
woningen hem comparant als vrij

allodiaal goed toebehorende, om de
revenuen van dien te employeren
tot onderhoud van het gemelde graf,

de tombe, capel en cieraden, mits-
gaders van de zitbank en toebe-
horen.

Zullende hetgeen van de reve-
nuen na ordentelijk onderhoud als

voren, overschiet, moeten dienen
tot nodige reparaties van de kerk te

Santvoort en hetgene dan nog
overblijft, moeten oplopen en tot

capitaal aangelegd worden ten .fine

als boven.

Committerende hij, heer testateur

tot administratie van de voorzeyde
duynen en duynmaayerswoningcn
en het besteden der revenuen lot

onderhoud dis voorzeyd, wel de
respectieve geregte en kerkmeeste-
ren van Santvoort, dog alles onder
het opsigt van den ambachlsheer
ofte vrouw van Santvoort in den
tijd, ten wiens genoegen het voor-
zeide onderhoud enz. zal gedaan
moeten worden en ten allen tijde

rekening en verantwoording moeten
geschieden".

Tot zover het testament, maar
tevergeefs zoekt men in de oude
kerkelijke registers naar de ont-
vangst der gelden, afkomstig uit het
hierboven genoemd legaat.

Op dezelfde mysterieuze wijze
schijnt het óók met andere legaten
gegaan te zijn. In 1661 b.v. ver-
maakte A. Crommelin aan de Zand-
voortse armen per jaar ƒ 300,—

,

onder het beding, dat dit geld „ten
eeuwigen dage" zou moeten worden
betaald. In de 18e eeuw leest men
nog een poos van uitbetaling, doch
daarna houdt het voor goed) op.

In 1788 werd het portaal aan de
Westzijde van de kerk onder de
toren erbij gemaakt. Het werk
kostte bijna ƒ 1000,—, maar lang-
zamerhand was de kerk weer zó
vervallen, dat herstel niet meer
mogelijk bleek. Bij de grote nood,
die in het begin van de 19e eeuw
in onze gemeente heerste, bleef de
zaak nog wat hangende. Tenslotte
echter werd de kerk in 1848 afge-
broken en direct daarop werd met
de bouw van een nieuwe begonnen.
De heer E. A. Santhagens uit Am-
sterdam schonk voor die bouw acht-
duizend gulden en later nog eens
vijf-en-veertig honderd gulden voor
het orgel. In die tijd zéér belangrijke
bedragen. (Als dank mocht wel eens

een straal naar deze milde gever
worden genoemd. Red.).

Tijdens de bouw van de nieuwe
kerk werden de godsdienstoefenin-
gen in het Oudemannenhuis gehou-
den.
Op 29 April 1848 had de eerste

steenlegging plaats en op 1 Juli 1849

werd de nieuwe kerk plechtig door
Ds. Swaluë ingewijd. Hel orgel was
toen nog niel gereed, de inwijding
daarvan geschiedde op 16 December
1849, waarmede een harlewens van
Ds. Swaluë, die zéér veel deed tot

verbetering van de volkszang en
van wie óók het Zandvoortse volks-

lied afkomstig is, werd vervuld.
In 1890 werd Zandvoorts dorps-

kerk, die intussen door de toe-

nemende groei der gemeente, te

klein was geworden, met de twee
zijvleugels vergroot en van binnen
geheel gerestaureerd. In 1905 werd
de orgclgalerij erbij gebouwd. Bij

die bouw gebruikte men een op hel

strand aangespoelde mast van het

op 3 Januari 1905 gestrande stoom-
schip „Alba". Dr. K.P.G. Schwartz,
schoonvader van Ds. Posthumus
Meyes, maakte op twee van deze
mast gezaagde planken het vol-

gende opschrift, dal daarop nog
altijd in gulden letters voorkomt aan
beide zijden van de huidige orgel-

galerij :

„Van 't droef vergane schip
d' in storm, bezweken mast,

Draagt thans in 's Hcercn huis

een Hem gewijden last.

Zoo worde, wat op aard
^ in ramp en rouw ons treft,

Een pijler, die ons hart naar
't eeuwig Godshuis heft".

De zilveren broodscholels, die bij

het Avondmaal gebruikt worden,
zijn in 1854 geschonken door de
heer L. Zegers, terwijl het zilveren

doopbekken door de catechisanten

werd aangeboden. Het koperen
doopbekken dateert uit 1665.

In 1871 werd de toren weer her-
steld. Dit vergde een bedrag van
ƒ3000,— ; de pastorie werd gebouwd
in 1885.

In 1798 had in Zandvoort, vol-
gens de nieuwe wetten, de scheiding
van kerk en staat plaats. Deze
wetten bepaalden n.1.:

„Alle kerkgebouwen en pastorie-
huizen der voormaals heersende
kerk, worden overgelaten aan de
beschikking van ieder plaatselijk

bewind om deswege tussen alle

kerkgenootschappen een vergelijk
te treffen. De grondslag van dit

vergelijk is: In iedere plaats het
grootst aantal leden der .onder-
scheiden kerkelijke genootschappen,
hetgeen alzo de relatieve meerder-
heid zal uitmaken. Hetzelve zal de
voorkeur hebben omtrent naasting,

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9, 10.30 en 17 uur:
Ds. H. van Twiilcrl, van Drachten.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:

Ds. R. II. Oldcman.
19 uur: Buitengewone dienst.

Voorg.: de heer G. Nicuwcnhui-
sen, evangelist. Dir. Ned. ver. lol

bcsch. van dieren, Den Haag.

Woensdag 17 Augustus. 20 uur:
Concert en Wijdingsdienst. Spr. D9.
E. B. Rijnders uit Amsterdam.
Muzikale medewerking Clir. fan-

farecorps Arti et Religione, uit

Haarlem.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. II. A. C. Sncthlage, Rotterdam.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdiensten. H. H.

Missen 0,30, 7,30, 8,30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.,

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand AuguslU9

geen bijeenkomst.

Dankbetuiging

Voor de zéér vele bewijzen van
belangstelling en medeleven be-
toond tijdens ziekte en overlijden
van onze onvergetelijke man en
vader

A. J. VAN DER MOOLEN
betuigen wij U langs deze weg onze
oprechte dank.
In het bijzonder Dr. H. K. van Es,

Zr. de Wilde en Zr. Paulien.

Namens de familie:

A. v.d. Moolen-Paap.

Zandvoort, 12 Augustus 1955.

Noorderstraat 6.

Aangehouden
Naar aanleiding van het feit, dat een
badgast aangifte deed van vermis-
sing van een bankbiljet van ƒ1000,-
werd door de Zandvoortse recherche
— in samenwerking met de Kon.
Marechaussee — aangehouden, een
20-jarige dienstplichtige militair

wonende in Zandvoort, die bekende,
ten nadele van bij zijn ouders in-
wonende badgasten deze diefstal te

hebben gepleegd.
Bij zijn aanhouding had hij nog

ƒ350,— over, van het overige geld
had hij zich een bromfiets en een
draagbaar radio-toestel aangeschaft.
Tevens bleek hij óók nog ontvreemd
te hebben een fototoestel en een
zilveren sigarettenkoker.
De krijgsraad zal in deze zaak

t.z.t. het vonnis moeten wijzen.

onder bepaling echter van een ma-
tige uitkering aan de andere kerke-
lijke genootschappen. De torens en
de klokken worden het eigendom
van het burgerlijk bestuur".

In dat jaar (1798) bleken er in
ons dorp te zijn 584 Hervormden en
122 Rooms-katholieken.

(Wordt vervolgd).



Zondag a.s. Nationale terreinraces
Binnenterrein circuit

Training van 11-1 uur. Start 2 uur. 8 races. Toegangsprijs f 1,50

Aanbesteding M.U.L.O.school
Burgemeester Mr. H.M. van Fenema
heeft persoonlijk Maandagmorgen
j.1. in het raadhuis de aanbesteding
gehouden voor de bouw van een
nieuwe M.U.L.O.-school bij het
Kostverlorenpark.
Daar de begroting hiervoor reeds

l'/2 jaar geleden werd opgemaakt
en dus niet meer klopte, wegens
een te lang ophouden van deze
zaak bij diverse instanties, werd
deze niet bekend gemaakt.
De architect, de heer J. M.A. Ste-

vens en de directeur van publieke
werken, de heer M. Deutekom, wa-
ren bij het openen der biljetten

mede aanwezig. Er waren tien in-
schrijvers, w.o. geen enkele Zand-
voorlse aannemer. De diverse in-
schrijvingen liepen niet ver uiteen.
Hoogste was de fa. S. Kuyt uit

Amsterdam met ƒ 345.200,—, laagste
de fa. J. J. Boot uit Heemstede met
ƒ313.890,—, gevolgd door de fa.

G. W. Kremer uit Amsterdam met
ƒ329.400,—. De gunning werd aan-
gehouden.

Het wegenplan

Het lag in ons voornemen, in deze
editie een artikel te wijden aan het
wegenplan van en naar Zandvoort
in verband met het provinciaal
wegenplan en hieraan ons commen-
taar te verbinden aan. het daarover
in de laatste raadsvergadering be-
sprokene.
Daar echter intussen een Haar-

lemse jongeman een plan ontwierp
voor een autosnelweg naar Zand-
voort, een weg, die zeker de bij deze
plannen geïnteresseerden niet zon-
der meer opzij zullen zetten, omdat
hier een bijzonder aantrekkelijke
oplossing gevonden werd, komt
deze gehele zaak weer in een ander
licht te staan en willen wij daarom
ons voorgenomen artikel over het
wegenplan nog even opschorten.
Deze jeugdige Haarlemmer, de heer
P. A. Jansen, heeft n.1. deze auto-

snelweg gedacht als een snelver-
keersweg met twee rijbanen elk
zeven meter breed en van elkaar
gescheiden, met daaraan grenzend
een bromfietspad, beginnende ter

hoogte van liet Kostverlorenpark en
tot vlak bij Overveen parallellopend
met de spoorlijn, waarna een tracé
wordt gevolgd parallel aan de Duin-
lustweg en Korte Zijlweg tot de
Ilospesbrug over de Brouwersvaart
en vandaar langs die vaart met een
flauwe bocht afbuigend naar de
Zijlweg, waar een groot verkeers-
plein aansluiting geeft op die weg
en de nog aan te leggen provinciale
Noord-Zuid-verbinding.
Het is een plan, dat stellig door

zijn aantrekkelijkheid véél belang-
stelling verdient en zal als oplossing
no. 3 voor het wegenplan naar
Zandvoort zéér zeker van zich gaan
doen spreken.

Mislukte Zondag
Als een volkomen mislukte Zondag
wat het seizoen betreft, zal Zondag
7 Augustus in een tot nu toe zo
buitengewoon geslaagde zomer blij-

ven opgetekend. Loodgrauwe luch-
ten, op een stevige Noordwester met
grote snelheid landinwaarts gedre-
ven, luchten, waaruit de regen
neerstriemde en af en toe een felle

hagelbui neerkletterde, bovendien
een vrij lage temperatuur, deden het
op vorige Zondagen druk bevolkte
strand nu liggen in een winterse
verlatenheid.

Het zeewater werd omstreeks het
middaguur weer angstwekkend
dicht naar het tentenkamp gestuwd.
Hier en daar deden geruchten reeds
de ronde, dat weer een groot deel

van de eerste rijen tenten zou zijn

ondergeslroomd, doch! men wist het
gevaar tijdig te keren, door vlak
voor de eerste rij tenten een flinke

borstwering van zand op te werpen.
Voor de bewoners van het trek-

kerskamp „De Branding" betekende
dit nog een welkome en zéér ge-
waardeerde afleiding. In allerijl

LEONIE MOLKENBOER
Gediplomeerd spraak- en muziek-paedagoge

JULIANAWEG 16 - ZANDVOORT

HERVAT MAANDAG 5 SEPT.

HARE LESSEN

De KLEUTER- en KINDERZANGKLASSEN
vangen wederom aan op 5 SEPTEMBER om
15.30 en 16.30 in het Patronaat. Aanmelding van

nieuwe leerlingen aldaar.

SPREEKUUR AAN HUIS na telefonische afspraak: 2600.

Ook de buitenlandse toeristen

genieten van het kostelijke kopje koffie en het prachtige uitzicht in

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!
Een uniek rustpunt na Uw strand- of duinwandeling.

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!

Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,

aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

waren de mannen —; waaronder zéér
veel vreemdelingen — door de
kampleider, de heer M. van Dijk
opgeroepen, aan dit werk deel te

nemen, waartoe men zich maar al

te gaarne leende en zo toonde het
strandbeeld een groot aantal Neder-
landers, Duitsers, Engelsen, Zweden,
Denen, Noren, Amerikanen, Fran-
sen en Belgen, ijverig en hevig
transpirerend zand scheppend om
het watergeweld te keren, waarin
men volledig slaagde.

Slechts op het circuit hadden 'de

af en toe vrij krachtige windstoten
vat en werden de houten nood-pits,

naast de stenen pits door de kracht
van de wind uit elkaar gerukt, zon-
der persoonlijke ongevallen te ver-
oorzaken.

Concert Umuider harmonie
Gesloken in hun fraaie, felrode

uniformen concerteerde Zaterdag-
avond in het kader van de door
stichting „Touring Zandvoort" ge-
organiseerde zomeravond-concerten,
de Umuider Harmonie in de mu-
ziektenl op het Raadhuisplein.
Er was voor dit concert grote

belangstelling en de pittig musi-
cerende kapel wist met een aan-
trekkelijk programma het publiek
zéér te boeien. De serie uitvoerin-
gen wordt Zaterdag a.s. voortgezet
met een optreden van de Post-
farvfare uit Haarlem.

Concert Tyroler kapel
Klaterend applaus van de honder-
den toehoorders, die rondom de
muzieklent op het Raadhuisplein
stonden geschaard, toen daar Don-
derdagavond 4 Aug. in het kader
van de door slichting „Touring
Zandvoort" georganiseerde zomer-
avond-concerten voor de derde
maal de Tyroler kapel — na de
pauze als boerenkapel — concer-
teerde, bewees wel, hoezeer deze
echte seizoenmuziek, op zichzelf

zonder enige pretentie, doch ge-
bracht op een wijze, die bewonde-
renswaardig is, door badgast en in-

woner wordt op prijs gesteld. Het
werd wederom een muziek-evene-
ment van de eerste orde. Ook. de
talrijke buitenlanders bleken er bij-

zonder door bekoord en wel in zéér

hoge mate door het optreden als

boerenkapel, dat wel een speciaal

echt Hollands karakter kreeg. Op-
nieuw heeft deze Haarlemse mu-
ziek- en showkapel velen aan zich

verplicht en een enorm succes ge-
boekt. Men zou voor openlucht-
seizoen-concerten moeilijk een be-
tere keuze kunnen maken.

Zeven-handbal-tournooi
Zondag 14 Augustus van 9 uur tot

half zes zullen op het Zandvoort-
meeuwen-terrein handbalwedstrij-
den plaats hebben, georganiseerd
door de handbal-afdeling van
Zandvoortmeeuwen en door de
organisatoren genoemd het „Sande-
voerde-tournooi". Dit handbaltour-
nooi, dat elk jaar in Zandvoort
werd voorbereid door de gymnas-
tiekvereniging O.S.S. wordt dit jaar
voor het eerst georganiseerd door
Zandvoortmeeuwen, sinds vorig jaar

de meeste handballers naar Zandv.
meeuwen overgingen. Er wordt zo-
wel door de dames als door de
heren gespeeld in 4 poules, in elke
poule 6 wedstrijden. Handbalclubs
uit vele plaatsen in ons land nemen
aan het tournooi deel.

De helicopter landde
Volkomen onverwacht landde Zater-
dagmiddag omstreeks 2 uur de
Sabena-helicopler op het landings-
terrein bij het Caravancamp.

Zelfs de havenmeester, de heer
E. II. van Breemen was van dit
volkomen onverwachte bezoek niet
op de hoogte, doch hij slaagde er
tóch in, voor een tweetal rondvluch-
ten boven de badplaats het toestel

vol te boeken, waarna omstreeks
4 uur de metalen vogel weer in de
richting Haarlem verdween. Het
sporadisch bezoek aan Zandvoort in

de voor deze zomer georganiseerde
helicopterdienst, wordt wel zéér be-
treurd, want reeds méér dan eens
zou men erin geslaagd zijn, volge-
boekte toestellen een rondvlucht te
laten maken, daar men vele aan-
vragers hiervoor reeds heeft moe-
ten teleurstellen.

Oefening Staalt Spieren
In de bestuursvergadering, die in
de afgelopen week plaats vond,
werd o.m. uitvoerig het lesroosler
van het komende seizoen besproken.
De lesuren voor de gymnastiek zul-
len onveranderd blijven, doch de
mogelijkheid werd opengelaten om
lot splitsing van lessen over te
gaan, indien dit door de te ver-
wachten meerdere ledenmelding
nodig mocht zijn. Vroegtijdige op-
gave aan het secretariaat, Brede-
rodestraat 122, tel. 2918, is dan 'ook

wel gewenst De oefencorpsen jon-
gens en meisjes, dames en heren,
zullen, in overleg met de leider,
aan de hand van de binnengekomen
opgaven eventueel aangevuld, wor-
den samengesteld, waarbij, om met
deze corpsen tot een hoger turnpeil
te kunnen lcomen, de nodige voor-
schriften zullen worden gemaakt.

A/d. Volleybal. De oefenwedstrij-
den, die met wisselend succes de
laatste weken tegen K.V.A. op het
strand werden gespeeld, vormen
een goede voorbereiding voor de
a.s. wintercompetitie in het Krelage-
huis te Haarlem. Het was een goede
gedachte, ook jeugdleden in deze
wedstrijden te laten meespelen.
Binnenkort valt de beslissing over

de verzorging van de technische
leiding en de coach voor de wed-
strijdploegen.

Afd. handbal. Een jongens- en
meisjesploeg neemt Zondag a.s. deel
aan jeugdwedstrijden, uitgeschreven
door de „Bunkert" in Bloemendaal.
Nu onze vereniging weer de be-
schikking over een prachtig veld
met accomodatie heeft gekregen, zal
dit ongetwijfeld ook onze handbal-
afdeling ten goede komen. Door het
Ned. Handbal Verbond, waarin wij
reeds 16 jaar zowel met dames als

heren goede resultaten behaalden,
werd deze mededeling dan ook met
vreugde begroet. Op de grootst
mogelijke steun en medewerking
kan door ons worden gerekend, zo-
dat handballiefhebbers zich ten
spoedigste bij de heer H. Akker-
man, van Speyckslraat 10, dienen
te melden.

Wielrennen
In de op Zondag j.1. verreden club-
wedstrijd van H.S.V. „De Kam-
pioen", bezetten onze Zandvoortse
renners de volgende plaatsen:
Junioren: 3e A$ Tump; 5e Jan

Ramkema; Amateurs: 4e KI. Koper.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2101.

Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telefoon, 2058.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE:, Zr. G. Bokma,,
Tolwefl 6, Telef. ü816.



De avonden worden reeds langer I

PHILIPS TELEVISIE ook in Uw
bereik! PHILIPS TELEVISIE com-
pleet mei. vakkundig geplaatste an-
tenne, groot beeld vanaf ƒ 185,—

.

Het restant kunt U dan sparen, ter-

wijl U alle uitzendingen bekijkt.

PHILIPS RADIO vanaf ƒ07,—. Verlaagde prijs!

.' -s//Jmp//£=ï

PHILIPS RADIO: BI-AMPLI, prachtig van
toon en uiterlijk van ƒ598,— , thans ƒ525,—

.

PHILIPS BANDRECORDER, geschikt voor 2
snelheden. Speeltijd 3 uur. Maakt Uw eigen
programma. PHILIPS platenspeler en wisselaars
Vanaf ƒ89,— of ƒ1,— p.w.

PHILIPS nieuwe wisselaar ƒ145,—

.

VOOR UW VACANTIE: PHILIPS DRAAG-
BAAR Radioloestel, te spelen thuis, buiten en
in de auto! Tevens mogelijk Uw batterijen voor
te laden! PHILIPS RADIO met drukknop-
systeem en ingebouwde antenne, van ƒ298,—

,

thans ƒ268,— of ƒ4,— p.w.

Philips Snel-droogscheerapparaat, thans ƒ39,75.

GRAMOFOONPLATEN: Bezoekt onze afdeling.

Wij leveren alle merken, klassiek, modern, po-
pulair. Wij leveren wasmachines, droogmachines
koelkasten, div. merken en maten.

STOFZUIGERS, div. merken op slee: Excelsior,
Hoover, Ruton Holland-Electro etc. Vanaf ƒ2,-
per week. Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg
de betaling met U.

o i o t el e v

V S i N DJS 1*30 ."'' f

MOFOONf^'.

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TELEF. 2534

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of Motor
aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

RINKEL RAADHUISPLEIN
VRAAGT voor direct in vaste dienst

een loopjongen
en een broodbezorger

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

BURGERLIJKE STAND
5—11 Augustus 1955.

Geboren: Marieke, dochter van
J. E. Boelen en M. C. Schenk.
Getrouwd: W. ten Hoopen en L.

Hauser.
Overleden: A. M. E. Bergers, oud

75 jr., echtg.e. van J. Molenaar.

HOOGWATER



Nieuwe bessen
COOYMANS COEBERGH - SCHADE & BUYSING BOOTS en WYNAND FOCKINK

SLIJTERIJ-
WIJNHANDEL H. A. van Deursen KERKSTRAAT 12a

TELEFOON 2532

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraai 5

U kent Uw eigen woning
niet terug!

opgevrolijkt met BLOEMEN uit:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in vele soorten.

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

essen in de nieuwste
TAUNUS '55

Autorijschool IJmond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

Of het Engelsen zijn, of Duitsers, of Zweden,
Ze kopen bij Drommel en zijn méér dan tevreden.

Want met de Hollanders luidt steeds hun oordeel:
Bij Drommel kopen betekent voordeel!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Hotel-Café-Restaurant

7R1AN0N STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren

naar ons

klein

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt U een gezellige en genotvolle avond!

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDEH
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zrjn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden, v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Spectaculaire motorsport

Nu a.s. Zondag voor de eerste maal
in Zandvoort op het binnenterrein
van het circuit nationale terrein-

wedstrijden zullen worden gehou-
den, vragen wij daarvoor wel de
zéér speciale aandacht van onze
motorsport-enthousiasten. Want
niets is zeker méér spectaculair dan
deze prachtige tak van de motor-
sport.

'

U zult de motorrijders op het uit-

gezette circuit zien duiken en
springen over gaten en kuilen, zien
spuiten door het mulle zand, zien
draaien, keren en wenden om hun
motor in bedwang te houden, dat
het een lieve lust is en U zult het
kunnen zien overal rondom het uit-

gezette circuit duidelijk van vlakbij
en op Uw gemak. Het belooft een
kostelijke ,

motorsportmiddag te

worden, die wij U van harte kun-
nen aanbevelen, die overal elders
vele duizenden mensen trekt en
waarvoor zich tot nu toe reeds méér
dan 100 renners hebben gemeld.

Het programma begint om 2 uur
met de Ie manche voor Junioren tot
150 cc. Wegens het grote aantal
inschrijvers in deze klasse rijden
deze namelijk twee manches en een
finale, waarin de tien best geplaat-
sten van iedere manche komen.
Daarna volgen in bonte afwisseling
de Senioren tot 150 cc. in twee man-

ches, de Junioren tot 150 cc. in een
manche en dan de zware Senioren
in twee manches. Bekende rijders

als Joop van Heukelom, Theo Wit-
berg, Dirks, Joop van Wees, Mobi
Vierdag, van Speybroek, Koops,
Harry Meijnen, van Kalmthout,
Teun de Vos, alsmede de gebr.

Haaker schreven in en staan borg
voor spannende snelle wedstrijden,
waarbij men van sublieme rijstijl

kan genieten. Tevens zullen nog
enige Zesdaagse-rijders als laatste

training voor de zware strijd in
Tsjecho-Slowakije aan de start

verschijnen. Men kan a.s. Zondag in

Zandvoort dus volop genieten van
een middag vol interessante terrein-

sport. Wij kunnen U ten zeerste

aanraden, deze wedstrijden te gaan
bijwonen. U zult U dan kunnen
overtuigen, dat wij in het boven-
staande geen woord teveel hebben
gezegd.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

Kaptein Mobyleite,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Postzegel met toeslag voor

het Kon. Wilhelmina Fonds

De plaatselijke afdeling van het
Kon. Wilhelminafonds verzoekt ons
plaatsing van het volgende:

Het is U allen ongetwijfeld bekend,
dat H.K.H. Prinses Wilhelmina 31
Augustus a.s. Haar 75ste verjaardag
hoopt te vieren. Wij stellen het
zeer op prijs U, in verband hier-
mede, ervan in kennis te stellen,

dat het „Koningin Wilhelmina
Fonds" voor de kankerbestrijding
dit jaar voor éénmaal een postzegel
met toeslag uitgeeft en wel in de
periode van 15 Augustus tot en met
10 September 1955.

Bij het Gouden regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina in 1948
was het de wens van Hare Majes-
teit, dat het Haar aangeboden
Nationale geschenk de middelen zou
verschaffen om de kanker in Ne-
derland te bestrijden en zodoende tot

zegen te zijn van het gehele Neder-
landse volk.

Wij vertrouwen, dat alle Neder-
landers te beginnen met 15 Aug. a.s.

Koningin Wilhelmina Fonds-post-
zegels zullen gebruiken en zodoende
Prinses Wilhelmina eren en tevens
een ernstige Nationale zaak dienen.
Deze postzegels zijn op alle post-
kantoren verkrijgbaar.

Moge de postzegelverkoop ten
bate van het Koningin Wilhelmina
Fonds een glorieus succes worden!

Postduivensport

De postduivenvereniging „Pleines"
hield een wedvlucht van Mons af,

over een afstand van 220 km., uit-

sluitend voor jonge duiven. Het
werd een zware vlucht, wegens
véél mist langs de vlieglijn.

De uitslagen waren als volgt:

H. Lansdorp 1 13 21 45; G. Drie-
huizen 2 31 37 41 50 55 56 57; H.
Bartens 3 11; K. Driehuizen 4 15

19 20 26 42; A. H. Daane 5 28 59;
M. Buis 6 30 52 58; P. Koper 7 8
34 43 44 53; A. Dorsman 9 25 35;
B. Lukkassen 10 38; Th. v.d. Meulen
12 14 18 22 24 33 39 51 54; A. Paap
16 32 36 49; J. Schrander 17 23 29
40 60 61; A.C. Molenaar 27 46 48;

C. Visser 47.

Tevens organiseerde men een
vlucht voor jonge duiven van St.

Grislain af, over een afstand van
222 km. Met bui'ig weer gelost om
7.30 uur, arriveerde de eerste duif
om 11 uur, 26 min., 6 seconden. Hier
waren de uitslagen: G. Driehuizen
1 5 7 17 24 33 34; Th. H. van der
Meulen 2 23 42; J. Schrander 3 10

14 37 45; A. Dorsman 4 6 8 12 13 20

21 26; C.K. Draijer 9; Corn. Koper
11 40; P. Koper 15 27 30; A. Paap
16 22; A.C. Molenaar 18 19 31 43;

M. Buis 25 38 41 44; B. Lukkassen
28; H. Lansdorp 29 32 39; A. H.
Daane 35; H. Bartens 36 46.

Karel Doormanschool

De volgende leerlingen werden toe-
gelaten tot de U.L.O.-school: Kee9
Keur, Simon v.d. Staaij, Freddy
Paap, Henk Nuy, Theo de Muynck,
Bob Reen, Donny de Grebber, Gus-
taaf van Neer, Annie Koper, Tiny
Bakker, Gerda Voetelink, Arlette
Kruys, Olga Haasbeek, Nora de
Haas, Annie Koper, Bob Maas.

Tot de H.B.S.: Tiny Janssen.

Tot de Ambachtsschool: Jan Ter-
maat, Donald Vos, Theo Molenaar,
Jaap van Duijn, Henk Halderman.

Tot de Huishoudschool : Ria
Schöntal, Renee Cohen, Jelly Blok-
ker, Marja Ditmeijer.

Tot de Naaischool: Willy Boon,
Ada Paap, Pieternella van Breuke-
len, Willy van Solingen.

Tot de V.G.L.O.: Leny Koopman,
Rudy Feije, Paul Keuning, Rudy
Kooij, Hans Koper, Jaap Loos.

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

AGFA-COLOR

ttf&
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

HALTESTRAAT 69

2 min. van het station
2 min. from the station

MLION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

Q%K
FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN



Doet Uw inkopen bij

BAKELS
Sinds 1874

Kerkstraat 29-31

GERO ZILVIUM
GERO ZILMETA

LEERDAM GLASWERK
en KRISTAL
KOPERWERK

PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMAILLE
KEUKENUITRUSTINGEN

HUISH. ARTIKELEN
KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

Mimptwj

Plannen voor Hervormd
jeugd- en verenigingsgebouw

Vorig jaar werd door de Hervormde
gemeente te Zandvoort gebouw „Ons
Huis" aan het Dorpsplein, dat jaren-
lang dienst had gedaan als vereni-
gingsgebouw voor de Hervormde
gemeente, aan een Zandvoorts
zakenman verkocht, omdat het
Hervormd kerkbestuur geen kans
meer zag, het inmiddels sterk ver-
ouderde en aan de tijd ontgroeide
gebouw op verantwoorde wijze te
exploiteren en aan het daaraan ge-
stelde doel nog langer te laten
beantwoorden.

Naast woonhuis, zal het thans in
September a.s. door de nieuwe
eigenaar worden gebruikt als

veilinggebouw en verkoophuis van
tweedehands meubelen. De Herv.
kerk bezat daardoor alleen nog
maar een betrekkelijk kleine con-
sistoriekamer, plaats biedend aan
pl.m. 70 personen, terwijl door de
voortdurende uitbreiding der Herv.
gemeente dringend behoefte bestaat
aan een verenigingsgebouw, óók al

wegens de zéér toenemende ontwik-
keling van het jeugd- en Zondag-
schoolwerk.

Het bestuur van het voormalige
„Ons Huis" heeft thans een ont-
werpplan voor een nieuw vereni-
gingsgebouw laten ontwerpen, dat
gebouwd zal worden in de tuin van
de Hervormde kerk, n.1. achter de
kerk en verbonden met de boven-
genoemde nieuwe consistoriekamer.
Het gebouw heeft o.m. een zaal,

plaats biedend aan pl.m. 300 perso-
nen, met toneel-accomodatie en
kleedkamers, een ruime entree met
garderobe, toiletten en een buffet.
Bij het ontwerpen van dit plan is

men uitgegaan van de gedachte,
hierin allerlei geestelijk en cultu-
reel werk te kunnen onderbrengen.
Het programma voor het nieuwe

gebouw werd in grote» lijnen als

volgt samengesteld: Begroetings-
samenkomsten met de gemeente-
leden op Nieuwjaar, na bevesti-
gingsdiensten, na de diensten op
Pasen en Pinksteren, na huwelijks-
inzegeningen en in September bij

de aanvang van het winterseizoen.
Contact-samenkomsten eenmaal in
de maand na de gewone ochtend-
kerkdienst; eenmaal per maand een
avondjeugddienst met opvoering van
een lekenspel, waarop de predikatie
van toepassing zal zijn; voorts zal

eeri commissie worden gevormd
voor bijzonder kerkewerk, die o.m.
drie filmavonden zal organiseren
met bijzondere films, die tevoren
worden toegelicht door een spreker,
terwijl voorts deze commissie één
toneelavond en twee lezingen met
lichtbeelden of film zal voorberei-
den.

In Juli en Augustusl acht Woens-
dagavond wijdingsbijeenkomsten met
korte predikatie en concert; twee
donateurs-avonden per jaar; iedere
Zaterdagavond bijeenkomst van de
Jeugdvereniging „De Vliegende
schotel"; elke Zondagmorgen van
«half elf tot half twaalf ' Zondag-
school; tweemaal per jaar opvoe-
ring van een Pinkster-, Paas- of
Kerstspel; 'eenmaal per twee maan-
den een jeugdavond van alle jeugd-

verenigingen; eenmaal per jaar ver-
koopdag van diverse damescontact-
kringen; éénmaal in de twee jaar
een bazar, Paaswijding- en Kerst-
wijdingsdiensten en Jeugdlanddagen.
Een aantal van deze plannen zal

reeds direct na het tot stand komen
van het nieuwe gebouw kunnen
worden verwezenlijkt. Daar de kerk
nóch het „Ons Huis" bestuur echter
nog over voldoende gelden beschikt,
om dit plan, waaraan zo dringend
behoefte is, op korte termijn te ver-
wezenlijken, heeft men zich tot de
gemeenteleden gewend met verzoek,
naar draagkracht bij te dragen, op-
dat het plan binnen de kortst mo-
gelijke tijd kan worden gerealiseerd.

Langs de Vloedlijn

Ieder kan uiat van zijn buur-
man leren, al was het slechts

zijn buurman te verdragen;
te leven en te laten leven.

Charles Kingsley.

Dierenbescherming
Bijzondere dienst in de Hervormde kerk

A.s. Zondagavond om 7 uur zal In

de Hervormde kerk te Zandvoort
een wel zéér bijzondere dienst

plaats hebben, staande in het teken
van de dierenbescherming. De heer
G. Nieuwenhuisen, evangelist en
directeur van de Ned. vereniging tot

bescherming van dieren, zal dan
n.1. komen spreken over het onder-
werp: „De kerk wrijft zich de ogen
uit".

Wij kennen de, heer Nieuwenhui-
sen van vorige bijeenkomsten, hoe-
wel niet irt de kerk, als een begaafd
en enthousiast spreker, bezield met
een grote en diepgewortelde liefde

voor het dier. Wat hij ons in Zand-
voort hoopt komen te vertellen, zal

zeker belangwekkend genoeg zijn,

om een groot aantal toehoorders bij-

een te brengen.
Opmerkelijk in dit geval is wel

wat Ds. J. J. Poort, plaatselijk pre-
dikant te Oudenbosch, over het op-
treden van de heer Nieuwenhuisen
schreef, toen deze daar op 10 Juli

j.1. in de kerk sprak. Ds. Poort
schreef n.1. het volgende: „Aanvan-
kelijk waren enkele kerkeraadsleden
voor Uw spreken enigszins huiverig,

menende, dat er propaganda zou
geschieden voor de dierenbescher-
ming of iets dergelijks, wat op de
preekstoel niet thuis hoort. Hun
aller oordeel echter na de dienst
was, dat hier uitsluitend Bijbelse

verkondiging geschied was op een
geheel enige en aparte wijze, die

zéér aansprak. 'Wat wij mochten
beleven was her-ontdekking van
een gedeelte van de Bijbel, waar
wij thans eenvoudig aan zijn voor-
bijgegaan".

Op de „Harlequinade" hadden wij
met de heer Nieuwenhuisen nog
een gesprek over dit onderwerp en
spraken er onze bevreemding over
uit, dat in kerkelijke kringen de
dierenbescherming wel zéér op de
achtergrond staat. Activiteit op dit

gebied 'ondervindt men slechts zéér
weinig juist uit kerkelijke kringen,
van waaruit men deze eigenlijk het
eerst zou verwachten.
Ook de heer Nieuwenhuisen bleef

het een verontrustende zaak vin-

den, dat de toch zo goede en Chris-
telijke dierenbescherming nog geen
algmene sympathie vindt in kerke-
lijke kringen.

Nog zéér veel schijnt men heb een
overdreven zaak te vinden, wat het,

aldus de heer Nieuwenhuisen, „in
werkelijkheid niet is 'en vooral het
vaak vele, felle en onnodige leed der
dieren, schijnt het gros der kerke-
lijken zéér weinig ter harte te gaan,
terwijl God, Zijn toekomst be-

lovende, reeds dadelijk spreekt over
de vrede en de geborgenheid in het
dierenrijk. (Jesaja 11)".

Dierenmishandeling vormt vol-
gens de heer Nieuwenhuisen, in
Nederland nog altijd een diep inge-
vreten kwaad. De verwildering der
zeden en het steeds groter wordende
tekort aan respect VGor al wat leeft

en dus schepsel van God is, neemt
hand over hand toe. Wanneer men
ook maar enige indruk verkrijgt
van wat zich op dit gebied afspeelt,

dan moet er gesproken worden van
een volkszonde van een zodanige
omvang, dat men er zich geen denk-
beeld van kan vormen, al gaf de
heer Nieuwenhuisen volmondig toe,

dat er héél veel dierenleed wordt
berokkend uit onkunde. De strijd

tegen dit alles moet dan ook, vol-
gens onze zegsman, worden gezien
als een onderdeel van de strijd, die
de kerk en de Christen heeft voor
de gerechtigheid van al het schepsel,
waarbij het in deze dingen niet
gaat om een zekere diercultus, maar
om de heerschappij Gods op alle

terrein van het leven, omdat Gods
recht Zijn ganse schepping omvat
en Zijn liefde de wereld en alle

levende ziel. Tenslotte kwam de
heer Nieuwenhuisen aan het einde
van ons gesprek tot de conclusie,
dat in de kerken steeds méér het
besef wakker wordt, dat de Bijbel
óók op het gebied van dierenbe-
scherming een krachtig woord heeft
mee te spreken, een besef dat even-
wel nog staat aan een pril begin.
Deze gedachten door de heer

Nieuwenhuisen a.s. Zondagavond
om 7 uur in de Hervormde kerk
nader te horen uitwerken, zal zeker
een gang naar het kerkgebouw
méér dan waard zijn.

Bij

U hoeft niet lang te wachten

Slager Burger
In onze ruime winkel met de modernste snij- en weegapparaten
wordt U vliegensvlug geholpen. U heeft een enorme keus, het

BESTE VLEES en de FIJNSTE VLEESWAREN.

Speciaal aanbevolen voor de warme dagen:

Snijworst 48 et. 100 gr.

Ontbijtspek 46 et. 100 gr.

150 gr. 57 et.

Bacon 79 et. 100 gr.

Blaasham 79 et. 100 gr.

Salami 89 et. 100 gr.

Rauwe Ham ".
. . . 89 et. 100 gr.

Cervelaatworst 60 et. 100 gr.

Rauwe Rib 60 et. 100 gr.

AL DEZE ARTIKELEN ZIJN

Procureurspek .

.

60 et. 100 gr.

Berliner 45 et. 100 gr.

Theeworst 49 et. 100 gr.

Rookvlees 69 et. 100 gr.

Paardenrookvlees 48 et lOOigr.

Brunswijker 58 et. 100 gr.

Boerenmetworst 49 et. 100 gr.

Gek. Tong 79 et. 100 gr.

BESTAND TEGEN DE WARMTE.

WEEKEND-RECLAME:

'

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Gek. Worst(69ct
Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Gebr. Gehakt
f 1,25
f 0.49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltaatraat 3 - Zandvoort - Tal. 2904 -2643



Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
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Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
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NOG STEEDS heeft „LA
MER" geen geschikte
woonruimte. Zijn huiska-
mer is tegelijk slaapkamer,
ontvangkamer, kantoor en
keuken. WIE HELPT „LA
MER" AAN EEN HUIS?
Zeestraat 26 - Telef. 2196

Te koop gevraagd:
HERBOUWPLICHT

tegen hoge vergoeding. Br.

no. W, Wensing's adv.bur.
Tempeliersstr. 32, Haarlem

TE KOOP: wegens om-
standigheden SOLEX.
Potgieterstraat 33.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

Het „Witte Kruis", afdeling

Haarlem, Zaanenstraat 98,

vraagt voor haar p. 1 Sept.

te benoemen wijkkraam-
verzorgster te Zandvoort

WOONRUIMTE
te huur, best. uit zit-slaap-

kamer met stookgelegen-
heid en een keuken of

kookgelegenheid.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

VOOR HET KOMENDE
WINTERSEIZOEN
heeft La Mer, Zeestraat 26
telefoon 2196 voor enkele
avonden nog zaalruimte
disponibel voor vergade-
ringen, clubs, enz.

.,DE NOTENKRAKERS" o.l.v. Jan Kemp zijn weer gereed in het a.s.

winterseizoen Uw feestavond te verzorgen! Geheel nieuwe samenstel-
ling. Bespreekt tijdig om teleurstelling te voorkomen
Alle inlichtingen: J. Kemp, Kerkstraat 35, telef. 2452.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-,

rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

MEISJE GEVRAAGD voor
halve dagen of werkster
4 ochtenden per week.
Brederodestraat 102a.

TE KOOP GEVRAAGD

:

Een DAMESFIETS. Br. no.

14-14 bureau v.d. blad.

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooteties
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Bezoekt
de

Autömatën-
si

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

TE KOOP:
gebruikte bankjes

van een kleuterschool a ƒ3,— per stuk, verkrijg-
baar aan de remise Noorderduinweg 37, van
7-12 en van 1-5 uur namiddag.

RINKEL RAADHUISPLEIN
VRAAGT voor direct in vaste dienst

een loopjongen
en een broodbezorger

IJsbar PetrOVitCll Kerkstraat

VRAAGT voor direct

een flink meisje of flinke jongen
als hulp in de ijszaak.

In verband met het feit, dat op 1 September a.s.

de heer Zwemmer zijn taak als omroeper zal

beëindigen, is de vraag gerezen of het mogelijk
is, voor deze functionaris een opvolger te vinden.
Ware dit het geval, dan zou een Zandvoortse
traditie van folkloristische aard kunnen worden
bestendigd. De omroeper zou zijn functie dan
moeten uitoefenen in het oud-Zandvoorts cos-

tuum.

Het bestuur van de stichting „Touring Zand-
voort" zal gaarne in verbinding treden met
personen die bereid zijn eventueel de functie van
omroeper te gaan vervullen. Gegadigden kunnen
zich schriftelijk bij het bestuur aanmelden.

Een weelde voor het oog
en een kostelijk bezit in Uw woning,
zijn de ZOMERBLOEMEN uit:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in vele soorten.

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

. Elke dag verse' bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

in de nieuwste
TAUNUS '55AutoHjIessen

Autorijschool IJ mond
Reeds méér dan 2 jaar in Zanduoort
met véél succes werkzaam.

• • GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS -VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN. -

. . • IJMUIDEN K 2550 - 4551.

'Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr, 59,. Tel.

3375. •

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhande

An/\| Prinsesseweg 1!

. DUL Telef. 2066

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E LE N,

Kapiein Mobylette,
en alle andere merken!

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE .SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Op het strand

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles,

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie

Zandvoortselaan 117 - Zandvoor

Telef. 2236

Gezellig, goed en :intiem
eet U bij •

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Onze' ste~eds groeiende vaste
kern yan bezoekers bewijst
de waarheid van onze leus:

1

GOEDE WIJN
,

BEHOEFT GEEN KRANS.'

Verzorging van
feestavonden en partijen.

Ook bezorgen van
diners aan huis'.
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Spectaculaire terrein races

s

RUIM achtduizend toe-
schouwers zijn Zondag-
middag getuige geweest
van de uitermate span-
nende terreinraces — de
eerste tot nu toe in Zand-
voort georganiseerd — op
het door de m.c. „Zand-
voort" in het binnen-duin-
terrein van het circuit uit-

gezette duinterrein-circuit
over een lengte van 2700
meter. Dat de belangrijk-
heid van dit evenement in
motorsportkringen zéér
groot werd geacht, bleek
wel uit het feit, dat de
K .N. M. V. zich volledig
achter dit lofwaardig ini-

tiatief van de plaatselijke

motorclub had geplaatst,

de volledige wedstrijdstaf
had gezonden voor tijd-

opname, terwijl de heer
B. J. Majoor als starter-

kamprechter optrad.

En deze ruim achtduizend
toeschouwers zijn getuige
geworden van. een evene-
ment, dat uitgroeide tot

een gebeuren op motor-
sportgebied als Zandvoort
tot nu toe niet heeft ge-
kend wat spanning vastberadenheid,
grimmige verbetenheid en sensatie
van de eerste tot de laatste minuut
betreft. Wij hoorden dan ook
meerdere malen de spontane uiting,

dit soort wedstrijden véél liever te
zien dan de snelheidsraces op de
circuitbanen en zó enthousiast
leefde men mee met . de soms
adembenemende en halsbrekende
verrichtingen van de rijders, dat
men van duintop naar duintop
holde, meerdere malen dwars het
parcours overstak, om toch vooral
maar niets van dit spel van snel-
heid, moed, durf en behendigheid
te 'missen.

;

Nu moet ' het aanstonds gezegd,
dat men niets had nagelaten, om

"**~t£i^tó&a
Formidabele sprongen, als B.Bakker hier met zijn Parïlla uitvoert, waren geen
zeldzaamheid. '(Cliché welwillend ai'gestaan door Haarl. Dagblad). ~

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d: WURFF:
„Wou, gaene ze in Zanvert

nog : koere óók!"

?

het de renners zo moeilijk mogelijk
Ie maken. Wij denken aan het mulle
rulle steile duin naast de Hunzerug,
dat moest worden afgedaald en
waarvan men zich meerdere malen
als het ware met motor en al liet

afrollen, aan de venijnige duik in

het oude aardappelveld, die men tot

slot moest nemen om de finish te

bereiken, een duik, die vele keren
een volledige zweef door de lucht

werd, aan de nauwe trechter van
mul zand die na de start moest
worden ingestoven, hetgeen met
het sterk bezette veld in alle klas-
sen grote moeilijkheden opleverde,
aan een somstijds angstwekkende
race over een mul duinpad van nog
geen meter breed, met soms aan
beide kanten een vallei van enkele
meters diep, aan de afgegraven
zandkuil die men met zéér scherp
gestelde hoeken moest in- en uit-

rijden en niet te vergeten de imi-
tatie-woestijn, , die moest worden
overwonnen, alvorens de Hunze-
top kon worden afgedaald, om dan
nog maar niet eens> te spreken van
de verschillende oude aardappel-
velden, .die moesten worden „ge-
nomen".

Dit alles schrikte blijkbaar de
rijders niet af, want zij gaven alles

wat in hun vermogen lag. Met een
ware verachting voor al deze enor-
me moeilijkheden daverden zij over
dit parcours in een somtijds angst-
wekkend tempo, dat desondanks zijn

volkomen veiligheid bewees, in de
eerste plaats door het ontbreken
van bomen, in de tweede plaats
door het mulle zand waarin elke
valpartij direct afdoende werd ge-
smoord. Dat er rare duikelingen
werden gemaakt, kon vanzelfspre-
kend bij een dergelijk verbeten
strijd niet uitblijven, doch de Zand-
yoortse. afdeling van het Rode Kruis
ditmaal versterkt met de afdeling
Haarlemmermeer,' kreeg geen enkel
ernstig ongeval te verzorgen, zelfs

niet van- de renner D. Dirks uit

Eindhoven, die op een , 500 cc.
Matchless het duin induikelde, de

motor boven op zich kreeg en bleef
liggen, doch spoedig weer op zijn

verhaal was gebracht en uit dit

ongeval niets anders bleek te heb-
ben opgelopen dan een totaal aan
flarden gereten broek, een flinke

schaafwond aan één zijner dij-

benen en ogen vol zand, daar hij

zijn gezicht na het vallen onmid-
dellijk vast in het zand had gedrukt.
Een andere renner, die bij een
duik in een aardappelveld verkeerd
terecht kwam, zag zijn frame in
tweeën breken, terwijl een deel
van zijn motor in brand vloog. Met
zand was het vuur spoedig bedwon-
gen, doch zijn helper, die toeschoot,
kreeg het op volle toeren draaiende
vliegwiel tegen zijn been, waardoor
een enorm gat in , zijn laars
ontstond, terwijl daardoor het b'een

zelf, behoudens een flinke vlees-
wond, voor ernstige verwonding
gespaard bleef. En verder waren er
tal van val- en duikelpartijen, die
óf keurig werden opgevangen, óf
vrijwel direct na het .opstaan met
een fikse nieuwe spurt werden be-
sloten.

DÉ Nv.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:
_

Orchestre

Theo yan der Zee

Wegens enorm succes
ook voor de maand
Sept. geprolongeerd

„Dit is motorsport, waarop Zand-
voort heeft gewacht", hoorden wij
een enthousiast toeschouwer zeggen
en inderdaad, de mogelijkheden die

zich hier op dit veilige en toch zo
"

uitermate spectaculaire nieuwe cir-

cuit voor dé terreinsport in ons
land hebben geopend, zijn zó grootv

dat de betekenis daarvan nu nog
onmogelijk op de juiste draagwijdte
is te schatten, een mening, die óók
door de heer Majoor ten volle werd
gedeeld.

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom).

BREI NU
voor de winter!

met
SCHEEPJES WOL
NEVEDA WOL
LEITHEM WOL
DURABLE WOL

Speciale aanbieding:

JAEGER WOL
bollen 50 gram 85 CENT

GROOTSTE SPECIAALZAAK
IN WOL

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

de. ZDeciuté
d' Helena Rubinstein,

Paris

Joh. A. Suykerbuyk
n.v. i.o.

Coiffures-Créations

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelijks van 9-5

uur, behalve Dinsdag.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382 .

.Advertentie Parfumerie

Kerkstraat 23 - Telef. 2107

Zie pagina 3.
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Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS
met nationale en intern, chansons

HOTEL SOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk^
met zang van ADA BLUME.

In ons cabaretprogramma:

TWO 8ATT0NS
Grote man, kleine vrouw

*

LOLITA EN ARAQUE
Waar castagnetten klikken .

.

*

LES SHELTON'S
Wervelend op de scliaats!

*
Zondagmiddag Matinee

Spectaculaire terreinraces
(Vervolg van pag. 1).

Hoe snel het ging reeds in de
juniorenklasse lob 150 cc., bleek wel
hieruit, dat M. Immink Jr. uit

Nieuw Vennep een snelste ronde
draaide op D K W. vtn 4 minuten
en 6 seconden; in de klasse tot 500
cc. was het J. v.d. Mei uit Gorredijk,
die op B.S.A. 3 minuten en 27 sec.

voor, zich liet afdrukken.
Een zéér sterk bezet veld kwam

in alle manches aan de start. De
junioren in de race over 4 ronden
'tot 150 cc. startten zelfs wegens
een overgrote inschrijving in twee
se nes, resp. van 22 en 20 renners.
Bij de senioren in deze klasse, die
6 ronden moesten rijden, evenals
hun voorgangers in twee manches,
kwamen 20 rijders aan de start.

Junioren tot 500 cc. reden één race
8 ronden, deze race telde 21 deel-
nemers en tenslotte reden de Senio-
ren tot 500 cc. twee manches van 8
ronden met 18 deelnemers.

De tien best geklasseerden uit de
beide series Junioren tot 150 cc,
bekampten daarna elkaar in een
finale om de eindzege, zodat acht
races werden geboden, die het pu-
bliek v;m twee uur tot ruim half
zeven in spanning hielden.
We zullen ons niet verliezen in de

fraaie rijtechniek die vele rijders
demonstreerden, waarbij meerdere
malen „wiel-aan-wiel-werk" ge-
leverd werd. Het prachtige rijden
van B. Bakker uit Zandvoort op
Parilla in de klasse 150 cc. senioren,
mag echter niet onvermeld blijven,
evenmin dat van W. Koops uit As-
sen op D.K.W., die beiden in fel

gevecht gewikkeld werden, totdat
laatstgenoemde in de derde ronde,
op de eerste plaats liggend, viel en
Bakker bij het raken van de weg
een voetsteun verloor, zodat hij met
één voetsteun nog drie ronden moest
afleggen, waarna Koops erin slaag-
de, ondanks zijn valpartij hem op
het allerlaatste moment nog te
passeren.

Bij de 500 cc. Junioren waren hel
P. Filmer uit Haarlem en H. J.

Westerbaan uit Dedemsvaart die in
een ijzingwekkend hoog tempo als
kopmannen elkaar bestreden.

Tenslotte werden de volgende
resultaten door de koprijders be-
haald:

Junioren tot 150 cc. (finale).

1. C. J. Robbe, den Haag, D.K.W.;
2. P.W.J.v. Kessel, A'dam, D.K.W.;
3. E. Bos, Culemborg, Triumph;
4. M. Immink, Nw.Vennep, D.K.W.;.

5. W. Seinstra, Appelscha, Villicrs;

0. N. Woltcrs, Lopikcrkapcl, N.N.

Senioren tot 1S0 cc. (2 manches).
1. B. Bakker, Zandvoort, Parilla;

2. R. Boom, Amsterdam, Puch;
3. P. v. Spcybrocck, de Bilt, D.M.F.;

Junioren tot 500 cc. (1 race, S r.).

1. P .Filmer, Haarlem, B.S.A.;
2. II. J. Westerbaan, Dedemsvaart,
Matchless.

Se?iiore>i tot 500 cc. (3 manches, S r.)

1. P. v.d. Oever, Eindhoven, B.S.A.

;

2. J.H. v.d. Mei, Gorredijk, B.S.A.;

3. J. Jansen, Eindhoven, Matchless.

Door de voorzitter van de motor-
club „Zandvoort", de heer B. Bak-
ker Sr., werden des avonds in het
c'ubhuis van de organiserende ver-
eniging, Paviljoen „De Vijverhul",
de prijzen uitgereikt.

Burgemeester Mr. H. M. van Fo-
ncma woonde met echtgenote een
groot deel van de wedstrijden bij en
was met de vele anderen de mening
toegedaan, dat deze prachtig ge-
organiseerde wedstrijden, waarbij
óók de Zandvoortse politic zich
zéér verdienstelijk maakte door
handhaven van afzettingen, hetgsen
echter niet overal mogelijk bleek,

ais nieuwe tak van motorsport in

Zandvoort op dit ideale tervcin-civ-
cuit onbegrensde mogelijkheden
biedt, die, wanneer in de toekomst
elk jaar aan dit soort wedstrijden
een internationaal karakter zou,
worden gegeven, duizenden enthou-
siaste toeschouwers rondom het cir-

cuit zal brengen, dat door de vele
duinhellingen omzoomd, op door de
natuur gevormde tribunes een
prachtig overzicht geeft over grote
gedeelten van het parcours. IC.

2de zomer-bridgedrive
In paviljoen ICicfer werd Dinsdag-
avond de tweede zomer-bridgedrive
gehouden, georganiseerd door de
Zandvoortse bridgeclub. Er werd
door 180 deelnemers, verdeeld over
9 lijnen, voor ingeschreven. De
wedstrijdleiding berustte wederom
bij de heren Joh. Fabel en J. van
der Weiden.

De uitslagen van deze zéér ge-
animeerde wedstrijden, die óók door
de badgasten bijzonder worden ge-
waardeerd, luidden als volgt:

A lijn: 1. Dames-Vcencndaal-
Weslerveld, 01,5 punt.

B lijn: 1. H.II. van Locncn-
Vcrkroosl, G8 punten.

C lijn: 1. H.H. Agsleribbc-
Notterman, 50 punten.

D lijn: 1. Fam. Douwma, 74 punten.

E lijn: 1. Mevr. Plugge-
Hr. Schumm, 02,5 punt.

F lijn: 1. Mevr. v.d. Laan-
Ilr. Nottrot, 63,5 punt.

G lijn: 1. H.H. Pronk-Diesdorp,
03 punten.

II lijn: 1. H.H. Dubbeld-Mos,
65 punten.

J lijn: 1. Mej. Appels-
Hr. Hendriks, 62,5 punt.

Wielrennen

De 3c rit van de zomercompetitie
van H.S.V. „De Kampioen", werd
bij de A en B klasse (75 km.) ge-
wonnen door A. Voorting; de 7e
plaats werd bezet door KI. Koper.

Bij de junioren (40 km.) plaatste

J. Hamkema zich als 5e. A. Tump
werd door een val uitgeschakeld.

(Vervolg).

Wat deze scheiding van kerk en
staat betreft, werden „na rijpe deli-

beratie" toen de volgende besluiten
genomen:

lste: Staat de Roomse kerkge-
meente voor altoos aan de Her-
vormde gemeente af: de kerk, door
dezelve thans gebruikt 'wordende,
benevens het kerkhof en de ring-
muur om dezelve, onder expresse
beding, dat derzelver leden als-

voren het regt behouden om aldaar
op en in te begraven, als alleen, dat
voor elk lijk betaalt zal worden vier
stuivers voor 't rouwkleed en waar-
toe de gereformeerde gemeente zal

verpligt zijn een nieuw kleed te

laten maken en behoorlijk te onder-
houden.

2de: Idem staat zij af het pastorie-
huis.

3de: Staat 't gereformeerd kerk-
genootschap af ten behoeve van het
algemeen, zonder enige vergoeding,
't schoolhuis en bestuur van den
schoolmeester alsmede de door haar
tevoren bezeten wordende inkom-
ste van de visch, mits dat de toren
en' de klok op haar kerk staande,
benevens 't schoolhuis en school-
meester niet meer ten haren laste

komt, (zullende deze egter in be-
trekking als koster en voorzanger
's jaarlijks trekken de somma van
ƒ50,—).

4de: Alle publieke gebouwen zul-

len worden onderhouden uit de te

voren opgebragte penningen voor de
gereformeerde kerk van de visch en
de inkomsten van de vuurbaak, als-

mede dat te dien einde particuliere

burgers door de commissie van fa-

bricage (hier werd bedoeld de

kerkvoogdij) zullen worden gelax-
eerd naar evenredigheid.

Van de bijeenkomende gelden 'zou.

ƒ900,— gebruikt worden voor het
onderhoud der gebouwen en zo er
overschoot, zou dal lussen de beide
kerkgenootschappen jaarlijks naar
evenredigheid worden verdoold.
De commissie van fabricage, toen

ingesteld, maar al spoedig weer af-

gedankt, was belast met het toe-
zicht op die gebouwen, het innen
der gelden enz. Zij bestond uit vier
leden, door de raad te benoemen
onder voorwaarde, dat daarin altijd

één Rooms-Katholiek zou zitting

hebben. De vuurbaakmeesters kwa-
men hierdoor te vervallen. De eer-
ste zgn. „Beroepsbrief", die de
Hervormde gemeente uitzond voor
het beroepen van een predikant en
waarvan de tekst lange jaren het-
zelfde bleef, luidde aldus:

Den Vrede Christi.

Alzoo het God de Heere gelieft

heeft de gemeente tot Santfoort te

ontbloolen van eenen getrouwen
leeraar en noodig is, dat in een
stichtelijk zielzorger voorzien wer-
de; Zoo is het dat wij, na aanroepin-
gen van den Name des Heere en
na rijpe deliberatie, in de vreeze
Gods hebben beroepen, gelijk wij

beroepen mits dezen (onder appro-
batie des eerwaarden classis van
Haarlem en den Heere Baljuw van
Brederode, den eerwaardigen, god-
zaligen en weigeleerden Ds
nu predikant te lot een
wettelijk en ordinaris herder onzer
gemeente, om Gods Woord in alle

zuiverheid te prediken, de sacra-

menten volgens Christi-instellingen

te bedienen, de kerkelijke discipline

Dankbetuiging

Niet in staal zijnde allen persoonlijk
te danken, die tijdens mijn verblijf

in het ziekenhuis zovele hartelijke
blijken van medeleven loonden on
evenmin kans ziende, de zéér velen
persoonlijk dank Ie zeggen die mijn
thuiskomst door het zenden van
bloemen en geschenken onvergete-
lijk hebben gemaakt, zowel voor
mij als mijn echtgenote, beluig ik

langs deze weg mijn welgemeende
en hartelijke dank.

Ik moge aan deze dankbetuiging
nog toevoegen mijn woorden van
dank en waardering aan hen, die
tijdens mijn verblijf in hot zieken-
huis mijn echtgenote in alles heb-
ben terzijde gestaan om mijn be-
drijf gaande te kunnen houden.
Deze spontaan verleende hulp is

mij en mijn echtgenote tot onnoe-
melijk veel steun en troost geweest.

I. PETROVITCH.
Zandvoort, 19 Augustus 1955.

Kerkstraat 8.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9, 10.30 en 17 uur:
Ds. J. C. Brussaard te Oegslgeest.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
19 uur: Geen dienst.

Woensdag 24 Aug.: Concert- en
Wijdingsdiensl. Spr. Ds. R. II. Olde-
man. Muzikale medewerking: Mevr.
G. Okkes-Swarl, sopraan, Andries
Luyendijk, tenor, Fr. Visser, orgel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. H'. Luikinga uit Zaandam.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciole zomerdienslen.. H. H.

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9,30 u. (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur,
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Gedurende de maand Augustus

geen bijeenkomst.

Opbrengst collecte

De jaarlijkse inzamelingsactie ten
bate van hef Ncderl. Roode Kruis
heeft te Zandvoort een bedrag van
ƒ2288,— opgeleverd. Dit fraaie re-
sultaat (het hoogste bedrag wat tot

nu toe ooit bijeen werd gebracht) i9

een bewijs, dat hel werk van het
Rode Kruis waardering ondervindt.
Het bestuur van do afd. Zandvoort
betuigt zijn grote erkentelijkheid
aan allen die hebben medegewerkt
de collecte te doen slagen.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Winkeliersver. „'t Centrum"
Het bestuur van de winkeliers-

vereniging „'t Centrum" (Kerkstraat
en omgeving) verzoekt ons te willen
melden, dal in de volgende editie

van Zandvoorts Nieuwsblad per
advertentie de lijsli zal worden be-
kend gemaakt van de winkeliers,
die zich als nieuw lid der vereni-
ging hebben aangemeld en dus bij-

dragen aan de seizoenverljchling.

ghetrouwelijck te oefenen en verder
te vervullen alle andere plichten,

die lot den Heiligen Kerkedienst
bchooren.

'(Wordt vervolgd).



Bijna verdronken
De 33-jarige Duitser W.S., afkom-
stig uit Oberhausen, zwom Woens-
dagmiddag omstreeks 2 uur tussen
de 2de en 3de bank, ongeveer 70 a

80 meter uit de kust, pl.m. 200 meter
benoorden paviljoen Kicfer. Plotse-
ling ontwaarde hij op enige afstand
cen zwart voorwerp, dat telkens

boven water uitstak. Hij zwom er-

heen en het bleek het zwembroekje
van cen knaapje te zijn, die met het
hoofdje naar beneden in het water
dreef, schijnbaar reeds levenloos.

De hevig geschrokken zwemmer
bracht het ventje direct aan wal,
waarna de politic en reddingsbri-
gade werden gealarmeerd. Deze
verschenen onmiddellijk en namen
hot toepassen van kunstmatige
ademhaling van enkeje slrandbe-
zoekers over, onder leiding van Dr.
Enlzingcr, waarna, na hel toedienen
van zuurstof, weer zwakke tekenen
van leven werden waargenomen.
Met de inmiddels gearriveerde zie-

kenauto werd hel kereltje in snel-

treinvaart naar hel SI. Elizabeths-
gasthuis in Haarlem vervoerd. Met
luid loeiende sirene daverde de auto
door het dorp, terwijl onderweg
steeds zuurstof werd toegediend.
Telefonisch was men daar reeds van
het geval op de hoogte gebracht en
toen men in hel ziekenhuis arri-

veerde, stond alles reeds klaar om
de kleine verder te helpen. Het ge-
lukte, dank zij dit zéér snelle ingrij-

pen, na enige lijd do levensgeesten
weer geheel te doen' terugkeren.
Om zes uur kon aan de dodelijk
ongeruste ouders worden gemeld,
dal het levensgevaar was geweken.
Men was in hel ziekenhuis zéér

te spreken over de enorm snelle

hulp van het Zandvoorlse reddings-
apparaat, dit laatste op zijn beurt
vól lof over dezelfde voortvarend-
heid in het ziekenhuis. Ifel jonge-
tje bleek te zijn de U-jarigo R.v.d.V.

uil Tilburg, die met zijn ouders een
maand in Zandvoort logeert.

Publiek
Het gebeurde op het strand, Woens-
dagmiddag tijdens de behandeling
van hel bijna verdronken 8-jarige

knaapje. Hel publiek drong op en
de politie zag geen kans, het knaapje
de zo onontbeerlijke lucht te ver-
schaffen. Een meneer, die in een
strandstoel zat, werd verzocht, even
weg te gaan, doch deze antwoordde:
„Ik denk er niet aan, ik heb hier

gehuurd!"

Toen ging er iemand — ik weet
niet wie — per ongeluk of expres
mei de hak van z'n schoen op die

meneer z'n blote been slaan.

Iemand mompelde: „Net goed, een
blauwe nagel moet ie hebben!"
Die meneer sprong op, liep achter-

uit met de toeschouwers, maar zag
niet, dat 'n flinke zandberg zich ach-
ter hem bevond. Hij duikelde achter-
over midden tussen het publiek. Die
duikeling was hem overigens van
harte gegund en cen eventuele
blauwe nagel óók. Er kwam pas
voldoende ruimte, toen een veront-
waardigde wachtmeester van de
bereden politic hel achterdeel van
z'n paard langs het publiek liet

zwaaien. Dat had méér uitwerking
dan de vriendelijke verzoeken en
de mededeling, dal het om een
mensenleven ging. Laat men zijn

nieuwsgierigheid loch bedwingen,
een bijna verdronken mens is heus
geen aanlokkelijk schouwspel.

Om de Gebr. de Graaf beker

Het jaarlijkse Zalerdagmiddag-
voelbaltournool om de „Gebrs. de
Graaf" wisselbeker, waarvan het
vorig jaar Telefonia winnaar werd,
zal ditmaal door Zandvoortmeeuwen
worden georganiseerd op de Zater-
dagen 20 en 27 Augustus. Vier elf-

tallen zullen eraan deelnemen. Het
programma luidt als volgt:

Zaterdag 20 Augustus:
Zandv.meeuwen-Telefonia 4 u.

IJmuiden-Kinheim 4 u.

Op Zaterdag 27 Augustus zullen

op dezelfde tijd de verliezers en
winnaarsfinales worden gespeeld.

HiwjimwnHi

Dames, goed en voordelig koopt U bij:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. Mooie Runderlappen f 1,60

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverlwging!
Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

Dames, wees practiscli en haal bij warm

68 et.

50 et.

60 et.

1 50 gram pekelvlees
1 50 gr. Hamworst
1 50 gr. Leverkaas

1 OO gr. Pekelvlees
1 OO gr. Hamworst
250 gram Geld. gek. worst 85 et
150 gr. Pork 50 et.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 ei

iveer xoal blikjes vleesconserven in huis!

( 75 et.

Theater „Monopole"
Dlr. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 19 Aug. t.nt. Zondag 21 Aug.
7 en 9.15 uur

CINEMASCOPE TECIINICOLOR
20th Century Fox Filmi presenteert U:

CLIFTON WEBB - DOROTHY Mc.GUIRE
JEAN PETERS, mei als introductie de
tophil - Three coins in the fountain -

gezongen door Frank Sinalra.

Droomfontein van Rome
Alle leeftijden.

Maandag 22 Aug. en Dinsdag 23 Aug.

6.45 en 9.30 uur

Wegens grote lengte dezer film, gewijzigde
aanvangstijden. 20lh Century Fox Film
presenteert U hun uitzonderlijke CINE-
MASCOPE CREATIE

Sinuhe de Egyptenaar
mei JEAN SIMONS - VICTOR MATURE
BELLA DARVI. Naar de beroemde roman
van Mixa Waltari. Toegang 18 jaar.

Woensdag 24 Aug. en Donderdag 25 Aug.

7 en 9.15 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
20th Century Fox Film presenteert U de
grootste showfilm ooit vervaardigd.
ETIIEL MERMAN - DONALD O'CONNOR
MARELYN MONROE en DAN DAILY in

There's no business

ike show business
Alle leeftijden.

Vanaf Vrijdag 19 Aug. t.m. Donderdag 25 Aug.
2.30 uur

Speciale familie matineo's (alleen bij slecht weer)

De Amerikaanse komiek JOE BROWN in

Pechvogel Toegang alle leeftijden.

Een uitbundig programma.

Placitsbesprelcen van 11.30-12.30 iiur.

Telefonisch onder nr. 2550.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Tolef. 2793

Hotel-Café-Roslaurant

TRIANON STATIONSPLEIN

Komt U eens luisteren,

naar ons

klein

huisorkest
met gelegenheid tot

DANSEN
Een bezoek aan TRIANON
waarborgt U een gezellige en. genotuolle avond!

Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Maandag 12 September
beginnen de lessen

Boekhouden
M iddenstandsexamen
Mod. bedrijfs-

administratie
Inlichtingen Maandags van 7 tot 9 uur.
N. J. TJi. Schmidt, leraar boekh. M.O.,
Julianascltool, Brederodeslroot 15, Zanduoort.
lelef. 14506, Haarlem.

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of Motor
aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen- motorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



I.AUKEMA
HAUTE COIFFURE

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

Tijdens Uw verblijf in Zand-
voort zullen wij gaarne de
verzorging van Uw liaar op
ons nemen.

Wahrend Ihre Aufenthalt in

Zandvoort werden wir gerne
Ihre Haarversorgung über-
nehmen.

During your slay in Zandvoort,
we shall be most pleased (o

give you our best service lor
your hair-requirement.

Pendant votre séjour a Zand-
voort, nous nous chargerons
uolonliers du soin de votre
coiffure.

Zeven-handbal-tournooi

Van 9 uur 's morgens tot half zes
's avonds hebben dames en heren
handbalploegen uit alle delen van
het land, elkaar Zondag j.1. bekampt
in het zeven-handbal-tournooi, dooi-

de handbalafdeling van Zandvoort-
rneeuwen uitgeschreven in het Ge-
meentelijk sportpark, een jaarlijkse

traditie, die, thans voor- het eerst,

nadat vorig jaar de meeste hand-
ballers van O.S.S. naar Zandvoorl-
meeuwen waren overgegaan, door
Zandv.meeuwen werd voortgezet.
Er werd zowel door de dames als

de heren gespeeld in 4 poules, in

elke poule zes wedstrijden.
De grote verrassing van het

tournooi werd dat de herenploeg
van Zandv.meeuwen 1 door een ver-
diende 10-7 overwinning op het

zéér sterke „Stratum I" uit Eind-
hoven, in de finale het kampioen-
schap van het tournooi behaalde.
Stratum eindigde op de 2de plaats,

W.V.G.V. 1 werd derde en Stratum
2 Vierde.

Bij de dames werd de eind-uitslag

als volgt: Ie H.O.C. 1; 2de A.W.V.;
3de S.D.C, en 4de H.O.C. 2.

Het op voorbeeldige wijze geor-
ganiseerde tournooi werd door alle

deelnemers ten zeerste geroemd.

Zandbouwwedstrijd
voor volwassenen

Op Woensdag 24 Augustus organi-
seert slichting „Touring Zandvoort"
nog éénmaal in dit seizoen een
zandbouwwedstrijd op het' noorder-
strand vóór bad-Termes, thans
voor volwassenen. De minimum
leeftijd werd gesteld op 18 jaar.

De wedstrijd vangt aan om 1 uur;
tussen 4 en 5 uur zal de uitslag

worden bekend gemaakt. Om deze
wedstrijd doorgang te doen vinden
moeten er minstens 12 deelnemers
(slers) zijn. Men kan zich aanmel-
den op Maandag 22 en Dinsdag 23
Augustus ten kantore van stichting

„Touring Zandvoort" op het Raad-
huisplein. Ook aan deze wedstrijd
zullen geldprijzen (waardebonnen)
verbonden worden.

Een nieuwe omroeper
Het bestuur van slichting „Touring
Zandvoort" heeft sollicitanten op-
geroepen naar de functie van dorps-
omroeper, daar de huidige einde
van deze maand zijn functie gaat
neerleggen. Gegadigden zullen be-
reid moeten zijn, in oud-Zandvoorls
costuum om te roepen. Men wil op
deze wijze een zéér oude Zand-
voortse traditie doen voortleven.
Een besluit waarover wij ons van
harte verheugen en waarvoor wij
gaarne verwijzen naar de in dit

nummer voorkomende oproep.
Mogen er vele gegadigden zijn,

want deze door elk zo zeer gewaar-
deerde traditie mag in Zandvoort
niet verloren gaan.

Een leuk gebaar
Vorige week was het 10 jaar ge-

leden, dal de groentehandel van de
heer W. Failé in de Jan Steenstraat
tien jaar bestond. De heer Failé en
zijn echtgenote hebben naar aanlei-
ding hiervan de leuke gedachte ge-
had, elke klanl die men vijf jaar
of langer bediende, een aardig
fruitmandje thuis te bezorgen, een
geste, die vanzelfsprekend op zéér
hoge prijs werd gesteld. Vele bloem-
stukken werden op de jubileumdag
in de winkel bezorgd, van dankbaar
gestemde cliënten. Het is zeker
verheugend, een dergelijk staaltje
van prettig zakendoen en weder-
zijdse waardering te mogen vermel-
den. Wij voegen onze wensen gaar-
ne bij de zéér vele die het echtpaar
Failé vorige week mocht ontvangen
en hopen van harte, dal óók in de
komende jaren hun zaak zich in een
steeds toenemende groei mag ver-
heugen.

Raadsvergadering
De eerstvolgende openbare vergade-
ring van de raad dezer gemeente
is vastgesteld op Dinsdag 30 Aug.
a.s. des avonds te 8 uur.

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en. fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Geslaagd

Door Dr. Heymans uit Haarlem
werd Dinsdagavond j.1. aan een
viertal toekomstige E.H.B.O.-ers het
examen afgenomen voor het ver-
krijgen van het diploma. De cur-
sisten werden opgeleid door Dr. B.
Entzinger, geassisteerd door de
heer A. Loos. Voor het examen, dat
in hotel Keur werd afgenomen,
slaagden allen, t.w. Mevr. J. W.
Jonkmans-Kamps, Mevr. F. van
Keulen-v.d. Werff en de heren A.
van Duijn en A. Moes.

BURGERLIJKE STAND
van 12 t.m. 18 Aug. 1955.

Ondertrouwd: A.van Duivenboden
en H. C. de Wil. J. Driehuizen en
M. Keur. A..van der Veld en C. M.
Steggerda. T.J. ter Wolbeek en A.W.
Zwemmer. J.W. van den Berg en
C. J. J. Beugeling.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W.



Doet Uw inkopen bij

BAKELS
Sinds 1874

Kerkstraat 29-31

GERO ZILVIUM
GERO ZILMETA

LEERDAM GLASWERK
en KRISTAL
KOPERWERK

PAS-AAN SERVIEZEN

ALUMINIUM en EMAILLE
KEUKENUITRUSTINGEN

HUISH. ARTIKELEN
KOP EN SCHOTELS

LEDERWAREN

PROGRAMMA
van het concert te geven door de
Koninklijk Militaire Kapel o.l.v.

Kapitein-Directeur R. van Yperen,
op 20 Augustus 1955 te Zandvoort.

Ie gedeelte van 15.00-±15.50 uur:

1. Mars: Imperial Echoes
A, Safroni.

2. Ouverture „New Orleans"
M. Boekei.

3. London-suite. a. Covent Garden
b.Westminster; c. Knightsbridge

E. Coates, arr. P. Dulhoit.

4. Triumphmars uit de opera Aida
G. Verdi.

5. Finlandia J. Sibelius,

arr. Dr. CL. Walther-Boer

PAUZE
2e gedeelte van ±16.10-±17.00 uur:

6. Marche des Guides belges
V. Bender.

7. Ouverture „Leichte Kavalerie",
F. von Suppé.

8. Valse „La Housarde", L. Ganne.

9. Balletmuziek uit de opera Faust
G. Gounod, arr. D. Godfrey.

10. Marspotpourri „Colonel Bogey
on Parade", K. J. Alford.

Balcon-varia
Aerie: En Wullum, ben je de leste

Zundag nog naer de stoomfielse
weze kaike?

Wullum: Dat zal oitkomme jü! En
ik heb me best vermaekt óók. 'k

Heb af en toe me aesem vast'e-

houwe, zoals die jonges deur ons
doin hebbe 'ereje.

Aerie: Ik óók Wullum. Ze sloege
soms heule stukke over, daer
vloge ze gewoon overhien en 'n

spronge dat ze soms maekten,
alletwie de wieltjes van de grond,
't leke wel accrobaete.

Wullum: En weet je, wat 'k zo leuk
vond jü? 't Leek allegaer hard-
stikke 'evaerluk, maer dat was 'et

joist niet. Ze mochte 'es een keer-
tje in 'n aerdappelveldje doikele,

maer 't ziekehois kwam er niet

an te pas.
Aerie: Onze burgervaer kwam óók
nog effe. Die heb z'n oge oit'ekeke.

Wullum: 'En meheer Hugenholtz
was d'r óók, die had 'et niet zo
erg naer z'n zin, want die zit nou
naetuurluk in z'n rats veur z'n

aige sirkwietje.
Aerie: Dat denk 'k óók jü. 'k Heb

'ehoord, dat onze burgervaer teuge
'm 'ezeid heb, dat ie met z'n

reesbaen wel op de flaccon kon
gaen zitte, want as 't ie eerder
'ewete had, dat zukke doinritjes
zó in de smaek viele, dan had
Zanvert helegaer gien sirkwie
hoeve an te legge.

Wullum: Zo denk 'k er óók over jü.

As we dat eerder hadde 'ewete,
dan hadde we met zo'n doinsir-
kwie 'et óók kenne doen en dan
waere we héél wat goejekoper
klaer 'ekomme.

Aerie: Zo is 't Wullum, en dan 'n

paerdebaenlje langs het stoom-
fietspaedje en dan kon d'r dubbel
geld verdiend worde.

Wullum: Gien gek idee Aerie, mes-
schien kom. 'et nog wel es zover.
Maer in elk 'eval verdiene die
jonges van onze Zanverse stoom-
fietsclub een tien met 'n griffel,

datte ze met die doinritte begonne
benne.

Slotconcert Tiroler kapel
Het valt moeilijk te schatten, hoe-

velen Donderdagavond naar het
Raadhuisplein waren gekomen om
het slotconcert, dat de Tirolerkapel
gaf, te beluisteren. In elk geval zijn

dit er enkele duizenden geweest, die
van 8 uur tot half elf hebben geno-
ten van de humor en jolijt, die de
kapel, — vóór de pauze als Tiroler-
daarna als boerenkapel — in muziek
en zang bracht en het groeide uit

tot een evenement, dat in seizoen
1955 zal geboekstaafd blijven als

één der meest door het publiek ge-
waardeerde gebeurtenissen. Daar
het hier tevens het 5de seizoen be-
trof, dat thans door de kapel werd
besloten, was aan dit optreden een
extra feestelijk karakter verleend
door het optreden van de bekende
conferencier Kees Stet, die met zijn

humor uit Westfriesland warelach-
orkanen ontketende. Het gebodene
kwam thans, doordat de politie extra
maatregelen had genomen, bijzon-
der goed tot zijn recht. De Halte-
straat was reeds halverwege voor
het verkeer afgesloten, Raadhuis-
plein, Kerkplein, Kleine Krocht,
Grote Krocht en Oranjestraat ge-
heel. Daverende ovaties hadden
zowel de kapel als Kees Stet na af-
loop in ontvangst te nemen. Een
perfecte geluidsinstallatie zorgde
ervoor, dat alles óók op vrij verre
afstand buitengewoon goed te horen

was en zo werd dit feestconcert,
mede dank zij het prachtige zomer-
avondweer, tot een feslijn van
vreugde en uitgelaten seizoenjolijt,

waaraan door jong en oud werd
deelgenomen. Stichting „Touring
Zandvoort", onder wier auspiciën
deze avond tot stand kwam, heeft er

velen mee aan zich verplicht. Het
bestuur zal ongetwijfeld het méér
organiseren van dergelijke gemoe-
delijk-gezellige avonden, die in deze
intimiteit van de Zandvoortse dorps-
sfeer zo bijzonder goed tot hun recht
komen, in ernstige overweging die-

nen te nemen. Men dient er het
algemeen belang van de badplaats
mee op wel zéér bijzondere wijze.

«De Zeedistels»

Gedurende een week genieten de
meisjespadvindsters „De Zeedistels"
in het kamphuis „De Mijlpaal" te

Hilversum van een heerlijke vacan-
tie onder eminente leiding van
homih, kokki en ducki.
Enige moeders hebben het plan

opgevat eens een kijkje te nemen.
Wij werden er heel gastvrij ontvan-
gen. Het viel ons op hoe prachtig
het interieur van het clubhuis van
de meisjespadvindsters te Hilver-
sum is. De omgeving, in de nabij-
heid van de hei is fantastisch.

Het huiswerk en het koken is

onderling verdeeld. De stemming is

uitmuntend. De meisjes zien er

allen tevreden en blozend uit. De
zwem- en zeilsport wordt er dage-
lijks beoefend op de Loosdrechtse
plassen. We zijn daarvan vandaag
getuige geweest. Het valt op, dat
Hilversum zo hartelijk voor de
meisjesgroep uit Zandvoort is.

Overal wordt ruime reductie ver-
leend, bij het zwemmen, boottocht en
fietsenstalling. Met grote dank-
baarheid zullen de meisjes het ko-
mende jaar hierop terug zien en zal

er een stevige band blijven bestaan
bij het Zandvoortse meisjesgilde
„De Zeedistels".

Zandvoorts muziekkapel
Men verzoekt ons te willen mel-

den, dat ondanks het optreden van
de Koninklijk Militaire kapel op
Zaterdagmiddag a.s., het reeds vast-
gestelde concert van de Zandvoortse
muziekkapel in de muziektent op
het Raadhuisplein des avonds om
8 uur doorgang zal vinden.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dr. C.F.M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Botan*
Tolweg 6, Telef. 2816.

Voor

School-
schoenen

natuurlijk naar

Haltestraat 11

Bij ieder paar schoenen
EEN BALLON CADEAU!

Paragnost-
Magnetiseur

Aan huis te ontbieden.

Aanvragen te richten:

Uselstraat 67
Amsterdam -Z.

Oók telefonisch No. 722805.

de originele -^

Zwitserse vitamine crème

In 'n enkele nacht Uw teint

stralend mooi. Koop '

|

vandaag nog een >
<

tube. ƒ 3.75

1'.
Voor de nacbt

;

de groene tube

ƒ Voor d, dat :

. ^ de blauwe tut

Alléén terkrijgbaar bij: 'S"!!.

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TELEF. 2107

FAMILIE-DRUKU/ERfC

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

riüfifeÜÉMIÉI



Hij ging de verkeerde
kant uit

Een dame, wonende aan de Zuid-
boulevard, hoorde Woensdagmorgen
omstreeks 8 uur hulpgeroep uit zee,

doch kon niets ontdekken, daar een
dichte mist boven het water hing.
Zij waarschuwde direct per tele-

foon de politie, waarop het gehele
reddingsapparaat uitrukte.

Aan het strand gekomen hoorde
men wèl het hulpgeroep, doch kon
evenmin iets zien. Door luid

schreeuwen en blazen op toeters
trachtte men de aandacht te trek-
ken, waarop, toen het geroep wat
dichterbij kwam, enkele redders
zich met de reddingsstok in zee
begaven. Men slaagde erin, de totaal

uitgeputte Duitse journalist W. I.,

afkomstig uit Recklinghausen op
het strand te brengen. Hij had zich
te ver in zee begeven en kon zich

bij het terugkeren, niet meer juist

oriënteren, wat betreft de ligging
van het strand. Daar hij do zwem-
kunst goed machtig was, had hij

hel tot aan zijn redding kunnen uil-

houden, een redding, die overigens
niet veel later had moeten geschie-
den. Hij ondervond, na wat op zijn

verhaal te zijn gekomen, geen ver-
dere nadelige gevolgen van zijn

zwempartij.
Daar het hier wederom een geval

met een buitenlander betreft, die in

zee in moeilijkheden geraakte, over-
weegt het gemeentebestuur in sa-
menwerking met stichting „Touring
Zandvoort" en de Zandvoortse poli-

tie, volgend jaar de maatregelen
voor veilig baden en zwemmen nóg
intensiever voor te bereiden, b.v.

door in hotels en pensions in ver-
schillende talen opgestelde waar-
schuwingen te verspreiden,' waarin
op de gevaren van het baden en
zwemmen in zee wordt gewezen.

Speciale Reclame
bij

Slagerij Burger
Alleen Zaterdag:

750 gr. fijne Riblappen f2,85

Bij Slager Burger koopt U voordelig.

Wij hebben geen duur bezorg- en
crediet-apparaat en...U ziet wat U koopt!

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Gek. Worst

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Pork

(69ct

f 1,25
10,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 • Zandvoort - Tal. 2994-2643

OPENING
Zaterdag 20 Augustus

van ons nieuwe filiaal

Kerkstraat 26, Zandvoort
Telefoon 2653 (voorheen Grote Krocht 27A)

Het chemisch reinigen geschiedt volgens het nieuwe „Ameri-
kaanse Dry Cleaning Process", waardoor de coupe en apprêt
volkomen behouden blijft. (De fut blijft er in!)

Ter voorkoming van hoge expeditiekosten geven wij een

permanente korting van 20 pCt.
op alle te reinigen goederen, mits gebracht en gehaald aan onze
filialen. PROFITEERT VAN DIT VOORDEEL!

Als openingsreclame slechts korte tijd

HERENCOSTUUMS
MANTELCOSTUUMS
MANTELS van A50 voor

Gebracht en gehaald KERKSTRAAT 26.

f2,45

CHEMISCHE WASSERIJ EN VERVERIJ

KEYSER

Militaire kapel
Zanduoort mag het zich wet een
héél grote eer rekenen dat stichting

„Touring Zandvoort" erin geslaagd
is, de Koninklijk Nederlandse Mili-

taire kapel a.s. Zaterdag in de bad-
plaats te doen optreden. Het was
kapitein Walthcr Boer, die deze
kapel de faam en de roem bezorgde
tot ver buiten onze grenzen. Met
trots mag xoorden gezegd, dat onze
Militaire kapel wereldberoemd is.

Het ensemble bestaat wit pl.m. 60

man en brengt een geheel aparte
eigen show, die op zichzelf reeds
bewonderenswaardig is. Laat nie-

mand verzuimen, dit unieke optre-

den te gaan zien en beluisteren.

Kur-Ort
Het feit, dat Zandvoorts burgemees-
ter met de heren Hugenholtz en
Longayroux, resp. als directeur en
lid van het dagelijks bestuur van
stichting „Touring Za7iduoort" naar
de Oostzeebadplaatsen is vertrok-

ken, om daar opnieuw studie . te

moleen van de Kur-ürter, tuyst er

wel op, dat deze affaire voor Zand-
voort zéér belangrijk wordt geacht,

iuat zij ook inderdaad is. Hierouer

konden t.z.t. wel eens verrassende
voorstellen en mededelingen komen,
want reeds eerder vergaarde men
kennis in de West-Duitse Noordzee-
badplaatsen. Ouerigens vraag ik

mij wel af, iaat stichting „Touring
Zandvoort" met deze affaire te

maken heeft. Waarom gingen er

niet eens een wethouder en een
paar raadsleden mee'!

Cinemascope
liet feit, dat Zandvoort met z'n tijd

meegaat wordt opnieuw beioeze?i

doordat de directie van theater

Monopole besloten heeft, deze week
te beginnen met het vertonen van
Cinemascope-films. Een kostbare
apparatuur 7noest hieruoor tuorden
aangeschaft. Men heeft echter niet

gedraald, hiertoe over te gaan en
wij kunnen de Hr. Koper, die wij

van harte met deze uitbreiding feli-

citeren, de verzekering geven, dat
dit gebaar door Zandvoorts badgas-
ten en inwoners zéér ivordt gewaar-
deerd.

Weer thuis

Het verheugt ons, ie kunnen mede-
delen, dat de heer I. Petrouitch, na
een verblijf van ruim drie maanden
in het ziekenhuis, thans weer zover
hersteld is, dat hij huiswaarts kon
keren. Zandvoort heeft getoond,
hoezeer men met dit feit mede-
leefde. Bijna 50 bloemstukken en
vele geschenken werden hem op de
dag van zijn thuiskomst aan huis

bezorgd. Maar bovenal verheugt ons
de spontane hulp, die velen hem en
zijn echtgenote hebben geboden,
tijdens die moeilijke maanden van
zijn ziek-zijn. Wij hebben daarover
indertijd iets geschreven, en spon-
taan heeft Zandvoort hulp geboden
om het bedrijf gaande te houden,
vooral in de periode, toen óók zijn

zoon-Dragan in hetzelfde ziekenhuis
moest tuorden opgenomen.
De heer Petrovitch is ten zeerste

ontroerd door al deze bewijzen van
hartelijk medeleven, dat merkten
wij dezer dagen, toen wij hem be-
zochten. Moge zijn herstel óók ver-
der voorspoedig gaan. Het is wel
zéér verheugend en hoopvol, dit

geval van spontane naastenliefde te

mogen signaleren.

Pionierswerk
Wie Zondagavond in de Hervormde
kerk de heer G. Nieuwenhuisen,
evangelist en directeur van de Ned.
Ver. tot bescherming van dieren
heeft horen preken, zal het met mij
eens zijn, dat hier waar pioniers-

werk werd verricht. Op uitzonder-
lijk boetende en overtuigende wijze
heeft de heer Nieuwenhuisen de
plicht van dierenbescherming als

directe opdracht van God, vlak
voor ons geplaatst en zijn aanvoe-
ring van Bijbelse uitspraken in dit

BEKENDMAKING
Gemeente Zandvoort
Burgemeester en wethouders van

Zandvoort brengen ter openbare
kennis, dat van 20 Augustus t.m.
19 October 1955 ter gemeenle-secre-
tarie voor een ieder ter inzage ligt

een afschrift van hun aanvrage om
vergunning, als bedoeld in artikel 2
van de Grondwaterwet Waterlei-
dingbedrijven, tot uitbreiding van
het pompstation aan de Zandvoorl-
selaan te Bentveld (gemeente Zand-
voort) met 4 pompputten, alsmede
de overige op deze aanvrage be-
trekking hebbende stukken ge-
noemd in artikel 10, Ie lid dier wet.
Gedurende de termijn van ter

inzage ligging kunnen de belang-
hebbenden schriftelijk bezwaren
indienen tegen het verlenen van
vergunning bij burgemeester en
wethouders der gemeenten, binnen
welke het onroerend goed, waarop
de bezwaren belrekking hebben, is

gelegen.

In een openbare zitting, welke
wordt gehouden ter secretarie der
gemeente Zandvoort op Donderdag
10 November 1955, te 11.30 uur, be-
staat gelegenheid de ingediende be-
zwaren mondeling toe te lichten en
overleg te plegen met de aanvrager.

ZANDVOORT, 17 Augustus 1955.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

De Burgemeester,
W.VAN DER WERFF, lo.b.

De Secretaris,

W. BOSMAN.

De Kleine Bijenkorf

De Wasmachine Specialist

Erres, Bico, Edy, Miele, Hoover enz.

Nu reeds voor ƒ149,50 een CEN-
TRIFUGE, in 3 minuten Uw was

strijkdroog.

RIJWIELEN
Rudge, Simplex, Magneet en Balako

Hoe is het mogelijk een electrische

KOELKAST
voor slechts

f 295,—
MUTSAERT's

Kinder- en Wandelwagens

STOFZUIGERS
.Erres, Excelsior, Holland-Electro,

Ruton, Hoover enz.

RADIO EN TELEVISIE
Telefunken, Erres, Philips.

Allen tegen sterk verlaagde prijzen.

HAARDEN en KACHELS
Heteluchl en oliestook.

Complete meubilering
Huis- en slaapkamers, Dressoirs en
Theemeubels, Bedden , en Dekens,
Divan-, Opklap- en Kantelbedden,
Vloerkleden, Lopers, Tapijten enz.

Al deze artikelen zijn ook verkrijg-
baar op gem. bet. condities.

Geen fabrieksfinanciering.

Komt U eens met ons praten in

De Kleine Bijenkorf
KERKPLEIN 5 - ZANDVOORT

TELEF. 2658

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en

inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER TEL. 2164

opzicht was menigmaal een ware
openbaring. Zó de Bijbel te horen
verklaren is hartverkwikkend doch
plaatst de verantwoording fel op de
voorgrond. Wij danken de heer
Nieuwenhuisen voor de kostelijke

avond, die hij ons schonk en hopen
hem spoedig nogmaals in ons mid-
den te zien, doch dan in een mor-
gendienst, want van deze weerga-
loos klemmende en beklemmende
prediking behoort eigenlijk een
ieder kennis te nemen.



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$y&
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 09

2 min. van het station

2 min. from the station

99LION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

^/K
DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

Badgasten praten over Zandvoort
In opdracht van
hel gemeente-
bestuur van Zand-
voort .heeft het
geografisch insti-

tuut van de rijks-

universiteit te

Utrecht in 1954
een onderzoek ingesteld naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van
Zandvoort. liet rapport daaromtrent
kan binnenkort worden verwacht.
In afwachting daarvan zijn enkele
gegevens bekend geworden omtrent
de bij de badgasten ingestelde
enquête. Het instituut is zeer
tevreden over de van de gasten in

de uitzonderlijk slechte zomer van
1954 ondervonden medewerking.
Verschillende klachten en wensen
zijn naar voren gekomen. Hieraan
wordt het volgende ontleend.

A. Klachten en wensen.
1. STRAND. Veel badgasten kla-

gen over loslopende honden op het
strand. Zij vinden dit onhygiënisch,
storend en voor kinderen gevaarlijk.
Een aantal gasten (80°lo Duitsers)
wenst de plaatsing van turntoestel-
len op het strand om aldaar, zo
mogelijk onder leiding van gediplo-
meerde oefenmeesters, gymnastiek
te kunnen beoefenen.

2. DUINEN. Ten aanzien van de
duinen hebben bijna uitsluitend
Nederlandse badgasten wensen. De
voornaamste en meest naar voren
gebrachte toens betre/t de aanleg
van fietspaden door het duingebied
in de omgeving van Zandvoort.
Anderen verlangen naar meer be-
schutting in dit gebied door de botito
van schuilhutjes en de aanplant van
bossen.

3. BOULEVARD. Ten aanzien van
het verkeer op de boulevard zijn de
badgasten niet eenstemmig. Een
gedeelte der gasten wil de boule-
vard gedeeltelijk voor gemotoriseerd
verkeer sluiten, terwijl anderen ook
het gedeelte tussen Bouwes en het
strand voor dit verkeer willen
openstellen. De eerste groep tuit ook
het parkeren op de boulevard be-
perken. Tenslotte zijn er nog gasten,
die het aantal banken langs de
boulevard gaarne zagen uitgebreid,

4. AMUSEMENT.
1. Kinderen. Liefst 22°/o der

geënquêtteerden (alle Nederlanders)
klagen over tekort aan recreatie-
gelegenheid voor kinderen, vooral
b\i slecht weer. Door hen worden
de volgende suggesties gedaan:
Meer wedstrijden b.v. strandspelen,
rondritten, sterritten. Corso's, lam-
pionoptochten e.d. Jeugdvoorstellin-
gen zoals poppenkast, jeugdfilms,
kinderoperette. Kleuterstrand met
toezicht.

2. V olw ass enen. Bij regen-
achtig weer en in de avonduren
moeten de badgasten zich in Zand-
voort kunnen vermaken. Vele

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

vreemdelinge?i vinden de gelegen-
heid hiertoe echter onvoldoende.
Afhankelijk van hun behoefte zien

zij de volgende wegen lot ver-
betering:

Ie. Meer en betere filmvoorstel-
lingen, Q.a. door openluclilfilms

en een nieutoe bioscoop.

2e. Goede muziek. Vooral con-
certen op hoger niveau.

3e. Toneelvoorstellingen van goed
gehalte.

4e. Cabaret en andere kleinkunst.

5e. Avondwedstrijden voor bad-
gasten, b.v. bridge, tafeltennis e.d.

Sommigen wensen hiertoe de op-
richting van een badgastensociëteit.
Bovengenoemde wensen komen

hoofdzakelijk van de Nederlandse
gasten. De Duitsers klagen alleen

over het tekort aan goede concerten
en tennisbanen.

5. VERBINDINGEN. Betreffende
de verbinding hebben de gasten de
volgende wensen:

Ie. Geen opheffing van de tram.
2e. Betere en latere verbindingen

met Amsterdam en Haarlem.
3e. Opheffing van de overweg in

Heemstede (door tunnelbouw).
4e. Goedkope rondritten van de

bus.

C. HET WINKELCENTRUM. Een
geheel of gedeeltelijk (na IS uur)
verbod van auto's i?i de Kerkstraat
en eventueel de Haltestraat wordt
door meerdere gasten wenselijk ge-
acht. Bij invoering van dit verbod
kan men ook aan het verlangen naar
bredere café-terrassen tegemoet
komen. Voert men geen verbod in,

dan moet men tenminste het rechts
houden in de Kerkstraat bevorderen.

B. W aar der ing.

Behalve klachten over bestaande
en verlangens naar niet bestaande
zaken hebben de badgasten ook
complimenten naar voren gebracht.
Het aantal aanwezige Zandvoortse
aantrekkelijkheden (buiten slra7id

en duinen) is natuurlijk kleiner dan
men zou wensen, daar de reik-
wijdte der werkelijkheid nu een-
maal kleiner is dan die der ver-
beelding. Elke tevredenheidsbetui-
ging wordt gemiddeld echter door
meer mensen gesteund, dan de door-
snee klacht of wens. Het is onver-
mijdelijk, dat de hier genoemde
attracties en de reeds eerder ge-
noemde motieven) tot de komst
naar Zandvoort gedeeltelijk zullen
samenvallen. Wat voor de ene gast
een aantrekkelijke bijkomstigheid
is kan voor een ander wellicht de
belangrijkste reden voor de icomst
naar Zandvoort zijn.

1. DORPSSFEER. Een overweldi-
gend aantal badgasten (van allerlei

herkomst) looft de aangename
dorpssfeer van Zandvoort. Vooral
des avonds vindt men het dorp
buitengewoon gezellig. Velen zijn

blij dat in Zandvoort dit 'gemoede-
lijke dorpsleven nog niet in mon-
dainileit is verstrikt. In 'aanmerking
genomen, dat Zandvoort hoofdzake-'-
lijk door nogal omvangrijke grote

\

stadsgezinnen wordt bezocht is de
voorkeur voor deze dorpsliefde zeer
begrijpelijk. Het ideaal van dit/

soort gasten is een'dorpse levens-
wijze met stedelijke cbmjort '(mate-
rieel en cultureel).

2. WINKELSTRATEN. Over
_
de

winkels en de winkelstraten is men
(vooral de Nederlandse badgast)
goed te spreken. De keuze 'in de
winkels is zeer behoorlijk. De ver-
lichting van de straten is voortref-
felijk en draagt zeer tot de gezel-
lige avondsfeer by. Evenals trou-
wens de late sluitingstijden.

3. ACHTERLAND. Voor buiten-
landers en Nederlanders uit de

natuurlijk,

dat van
provincie is het
bijzonder aantrekkelijk,

Zandvoort uit Amsterdam en
Haarlem zo gemakkelijk zijn te be-
reiken. Voor velen vormt deze lig-

ging dan ook een bijzondere attrac-
tie. Niet alleen de steden in het
Zandvoortse achterland zijn echter
attractief, maar ook hun zeer af-
wisselende omgeving (vooral de
duinvoei, het bloembollengebied en
de polders).

4. CAFé's, RESTAURANTS.
De Zandvoortse café's en restau-
rants hebben ee?i gunstige reputatie.
Een groot aantal mensen (van aller-

lei herkomst) voelen zich door deze
bedrijve?i aangetrokken. Vooral de
grotere goed geleide bedrijven in

hel winkelcentrum en aan de bou-
levard genieten de gunst van het
publiek. Een speciale aantrekkings-
kracht heeft, voor velen, hel Vijver-
park.

5. AMUSEMENT. Over het amu-
sement laten maar weinig gasten

zich gunstig uit. (Men neme hierbij

echter in aanmerking dat deze
enquête is samengesteld tijdens een
zomerseizoen met een ongekend
slechte weersgesteldheid). Een uit-

zondering hierop zijn de miniatuur-
golfbanen. Ook de muziekuitvoerin-
gen op het Raadhuisplein gemeten
(althans bij de Nederlanders) een
zekere populariteit.

6. NIEUWBOUW. Opvallend is. dat
ondanks bezwaren tegen de flats

aan de Boulevard de Favauge, de
nieuwbouw in het algemeen een
gunstig onthaal vindt bij de gasten.

Vooral over de villabouio laat men
zich prijzend uit.

Het gemeentebestuur en hel be-
stuur van de stichti?tg „Touring
Zandvoort" hebben — naar wij ver-
nemen — de door de badgasten
gemaakte opmerkingen in studie
genomen.

Opbrengst collecte

De door de afdeling Zandvoort van
heli Koningin Wilhelminafonds op
Zaterdag 30 Juli j.1. gehouden col-

lecte in Zandvoort ten bate van de
kankerbestrijding, heeft opgebracht
een bedrag van ƒ849,35.

VACANTIEREGELING
Zandvoortse Melkhandel

Aan het publiek in Zandvoort wordt bekendgemaakt dat in ver-
band mei de vacanlies van de melkhandelaren en hun perso-
neel in de periode van 4 t.m. 17 SEPTEMBER a.s.

Geen melk aan huis
kan worden bezorgd

Melk en melkproducten zijn in deze weken verkrijgbaar in de
WINKELS van 8.00 tot 18.00 uur en aan de standplaatsen van
8.00 tot 13.00 uur (Zaterdags tot 15.00 uur), volgens onderstaand
schema. Raadpleeg ook de raambiljetten of informeer bij Uw
melkhandelaar; men zal U gaarne inlichten. Zondags gesloten.

Verkoop tijdens beide weken
uitsluitend tegen contante betaling.

Zieken, Ouden van dagen, Invaliden, alsmede zij, die hiertoe
vóór 29 Augustus e.k. een verzoek richten tot het secretariaat
vereniging van melkhandelaren, Frederikspark 14, te Haarlem,
zulen aan huis worden bediend.
Beleefd wordt het publiek verzocht zijn volle medewerking te
willen verlenen.

Geopend van 4 t.m. 10 Sept.:

DISSELDORP, Koningstr. 1

DE JOODE, Slationsstr. 2

v.d. WERFF, v.Ostadestr. 22a.

WARMERDAM, Hogeweg 29.

Standplaatsen (tot 13 uur):

Oosterparkstraat
van 8.00-11.00 uur.

Frederik Hendrikstraat
van 11.15-13.00 uur.

Vondellaan - Nic. Beetslaan
'" " van 8.00-11.00 'uur.

De Tol. '
'" "' '

Fr. Zwaanstr. - P. Leffertsstr.

Stationsplein.

Kerkplein.

Kostverlorenstr. - Julianaweg
van 8.00-10.30 uur.

Wilhelminaweg - Weimarweg
van 10.45-13.00 uur.

Brederodestr. - Dr. Gerkestr.

Helmersstraat.

Zandvoortselaan wordt gevent
ii' *

Herman. Heijermansstraat
'.(Ouden vdagèn)

s

wordt gevent
\

Geopend van 11 t.m. 17 Sept.:

BRAND, Oosterparkstraat 60

KOPER, Swaluëstraat 3

v.d. MIJE, van Ostadestr. la

CASTIEN, Helmersstraat.

Standplaatsen (tot 13 uur):

Haltestraat, bij Kranenburg.

Hogeweg, bij Warmerdam.

Vondellaan - IVic. Beetslaan
van 8.00-11.00 uur.

De Tol.

Fr. Zwaanstr. - P. Leffertsstr.

Stationsplein.

Jan Snijerplein - Stationsstr.

Kostverlorenstr. - Julianaweg
van 8.00-10.30 uur.

Wiïhelmtnaweg - Weimarioeg
van 10.45-13.00 uur.

Brederodestr. - Dr. Gerkestr.

Zandvoortselaan wordt) gevenü
> . ( • !

Herman Heijermansstraat '

(Ouden v.dagen)~wordt gevent

,DE ZANDVOORTSE MELKHANDEL.



kunt U diverse
/Najaarsmodellen J

zien en passen = kopen

BROSSOIS Schoenhandel
Onze REPARATIE-AFDELING is WEGENS VACANTIE GESLOTEN van 29 AUG. t.m. 10 SEPT.

IN BESLAG GENOMEN
LOG

*

*
*

aangekocht door de firma

Ph. BONEWIT
Een grote partij dames- en herenhorloges, welke door de
Nederlandse recherche in beslag genomen was.
Een der grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappijen
stelde de Fa. Bonewit in de gelegenheid bovengenoemde
Zwitserse merkhorlogés aan te bieden

Ver beneden de ^2 prijs
HERENHORLOGES, 1 jaar garantie, 2 jaar verzekerd, vanaf ƒ 8,50

HERENHORLOGES, goudkleurig met centr. sec. wijzer 1 jaar gar.,

2 jaar verzekering, vanaf ƒ 10,

—

DAMESHORLOGES, doublé-kleurig, m. 1 jaar gar., 2 jr. verz. v.a ƒ 12,50

15-STEENS BLOCANCRES, 2 jaar gar. 2 jaar verzekerd v.a ƒ 25,—
17-STEENS HEREN SHOCK- en WATERPROOFS, 2 jaar gar. 2 jr.verz. v.a. ƒ 35,—
21-STEENS HEREN SHOCK- en WATERPROOFS, 2 jaar gar., 2 jr.verz. v.a. ƒ 40,—
14 KARAATS GOUDEN DAMESHORLOGES 15- en 17- steens ancres,

verk.prijs ƒ 225,—. Nu vanaf f 85,—
AUTOMATISCHE HERENHORLOGES, 20 micronen, waterproof, Shock-
proof, Incabloc, antimagnetisch. Nu v.a , .

.

ƒ 87,50

2 jaar schr. garantie, 2 jaar verz. tegen diefstal, verlies en algehele vermissing.

Duizenden en duizenden pendules, bimbam- en koekoeksklokken

TEGEN ABNORMAAL LAGE PRIJZEN!
DOUBLé-KLEURIGE BANDEN, vanaf .. , ƒ 4,50

STALEN BANDEN, Ie klasse kwaliteit vanaf ƒ 2,50

WEKKERS, met 2 jaar garantie, verkoopprijs ƒ 12,50, NU .... ƒ 6,75

SCHOORSTEENKLOKKEN, van ƒ42,50, thans voor ƒ 19,50

Slechts enkele duizenden stuks

REISWEKKERS, in lederen étui en in diverse fraaie kleuren met 2

jaar gar. Verk. prijs ƒ37,50. Nu v.a. ƒ 14,75

WIJ ZIJN DE ENIGE ZAAK IN NEDERLAND MET '

DUIZENDEN EN DUIZENDEN MERKHORLOGÉS.

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U!
Het stelt U nooit teleur

DE GROTE KLOK hangt boven de deur!

Aangezien onze verkoop zo overweldigend is geweest, loopt U het risico als U er

niet spoedig bij komt, dat dit geweldige buitenkansje U ontgaat,

HW* WACHT DUS NIET TE LANGU KOMT NOG HEDEN!! "^Rj

-fc
Tegen bovengenoemde prijzen verzenden wij alles

fc onder rembours, zonder extra kosten!! (Geen zichtzendingen)

.

^- Bovendien geven wij aan elke koper(ster)

* een KOSTBAAR VACANTIEGESCHENK

Ph. BONEWIT
Alb.Cuypstr.166en186, Tel. 790978 en 793489, Amsterdam
ALLE BETAALZEGELS WORDEN BIJ ONS IN BETALING AANGENOMEN.

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Gezellig, goed en intiem
eet U bij

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF, 2196

Onze steeds groeiende vaste
kern van bezoekers bewijst
de waarheid van onze leus:

GOEDE WJJN
BEHOEFT GEEN KRANS!

In Zandvoort óók Uw aange-
wezen adres voor

BAMI en NASSI GORENG.
Verzorging van feestavonden
en partijen. - Ook bezorgen

van diners aan huis.

Genotvolle uren

Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 - Telef. 2793

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhanda

ADOI Prinsessewag 1!DUL Telef. 2066

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie

Zandvoortselaan 117 - Zandvoor

Telef. 2236

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!



ANDVÖORI

16e Jaargang No. 13 26 Augustus 1955

Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestr. 57rd. Zandvoort, Telef. K 2507 2472 - Postgiro 310592 Corresp.adres Postbus 26,Zandvoort

Abonnementsprijs ƒ4,— ; franco per post ƒ5,— per jaar. Verschijnt Vrijdags Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout

Spoorwegovergang
Ik ben vanzelfsprekend een groot

bewonderaar van de veiligheid, die

onze Spoorwegen allerwegen ten
toon spreiden. Men laat niets on-
beproefd, om, deze zo hoog mogelijk
op te voeren en ons land is daar-
voor de Spoorwegen dankbaar en
erkentelijk.

Maar men kan de zaak óók over-
drijven en dat doet men m.i. in
Zandvoort. Niet de Spoorwegen zelf,

maar de overweg-wachter in het
seinhuis, die de spoorbome?i aan
Haltestraat en Vondellaan reeds
sluit, wanneer de trein net uit

Overueen vertrokken is. Het is

geen zeldzaamheid, dat men hier

vijf minuten en soms nog wel langer
staat te wachten. Nog eens . . . vei-
ligheid bovenal, maar het verkeer
is hier zó minimaal, dat dit m.i.

niet nodig is. Er wordt dan ook door
het publiek braaf over gemopperd.

Het boulevardcentrum

Naar wij vernemen zijn in de op

2 Augustus j.l. plaats gehad heb-

bende besloten raadsvergadering

aan de raadsleden 32 tekeningen

van de Boulevardcentrum-plannen

getoond. 3 x 32 afdrukken werden
aan een 3-tal gegadigden verstrekt

ter nadere bestudering. Met deze

gegadigden voor de bouw van en-

kele onderdelen, waaronder zich,

— naar met vrij grote zekerheid

vast staat — óók de bouw van een

pier bevindt, werd de afspraak ge-

maakt, dat men vóór of op 1 Sept.

aan de stichting „Recreatieoord

Zandvoort" zal moeten berichten,

of men in principe bereid is, tot

deze bouti> over te gaan.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„
Jk Ben hardstikke bek-of!"

Duitse zeebadplaatsen
Zandvoort ten voorbeeld?

Nog opgetogen

\Zy)M/ over de hoffelijk-

fS5L]|j-- heid, gastvrijheid
ïïSÜlMötes— en behulpzaam-

heid waarmede
de Zandvoortse

delegatie, bestaande uit burgemees-
tel' Mr. H. M. van Fenema, J. Th.
Hugenholtz, directeur en J. Lon-
gayroux, dagelijks bestuurslid van
stichting „Touring Zandvoort" ont-
vangen werden in de Duitse zee-
badplaatsen, waarheen men vorige
week een studiereis ondernam, ver-
telde Mr. H. M. van Fenema
ons het een en ander over de
resultaten van deze reis en over de
indrukken, welke men tijdens deze
tocht had opgedaan.

De reis voerde via Hamburg naar
Lübeck, Travemünde, Cuxhafen en
Norderney. „Wanneer men", aldus
de burgemeester, „de totaalindruk-
ken zou samenvatten, die in deze
verschillende plaatsen werd opge-
daan, dan heeft Hamburg ons ge-
leerd, wat met noeste arbeid en
eendrachtig samenwerken op weder-
opbouwgebied kan worden bereikt,

een indruk, die in Lübeck nog werd
versterkt. Travemünde toonde ons,

hoe arm aan amusement Zandvoort
nog is en hoezeer het aspect van
een badplaats nog kan worden
verhoogd door aandacht te beste-

den aan aanplantingen van bloemen
in parken en op pleinen, Cuxhafen
leerde, dat véél licht voor een bad-
plaats onontbeerlijk is en fleur en
vertier brengt en het eiland Nor-
derney, als mondaine badplaats met
een modern allure heeft ons teza-

men jaloers gemaakt over zóveel
mogelijkheden, die een badplaats
biedt en ons de verzuchting doen
slaken: „Zó zouden wij Zandvoort
willen zien in de toekomst".

Wat de Kur-Örter betreft, waar-
van de bestudering het hoofddoel
van de reis was, kon worden vast-
gesteld ,dat iets, wat in Duitsland
al héél, normaal is, in de badplaat-
sen langs de Belgische en Hollandse
kust nog iets totaal onbekends is.

In alle Duitse badplaatsen treft men
deze kuur-oorden aan, en vinden
velen baat voor verschillende ziek-

ten en kwalen door dit kuren aan
zee, niet alleen door baden, maar
óók als geneesmiddel, door het

drinken van zeewater e.d., waarbij
een heilzame werking verkregen
wordt niet alleen door het water,

doch óók door aanwending van
zeeklei, modderbaden enz. Elke
Duitse zeebadplaats kent deze in-

richtingen, de éne wat luxer mis-
schien dan de andere, doch zij wor-
den voor alle badplaatsen als on-
ontbeerlijk beschouwd. De genees-
he'er-directeür van het Kur-Ort in

Norderney heeft twee dagen lang
met enkele van zijn assistenten het

Hollandse gezelschap rondgeleid
dpor deze zee-sanatoria en kinder-

tehuizen, men heeft met hen ge-

waad over de onafzienbare wadden,
op blote voeten — waarvan — vol-

gens deze directeur een heilzame
werking uitgaat, hetgeen weten-
schappelijk werd vastgesteld en
waarvan vele voorbeelden te noe-
men zijn, en men heeft versteld

gestaan over de omvang van deze
ku'ur-methoden in haar vele varia-

ties, een genees-methode, die echter
óók daar door de medische weten-
schap nog slechts „in de aanvang"
wordt geacht en die elk jaar verder
uitgroeit. Men vindt momenteel in
geheel West-Duitsland geen huis-
arts meer, die van de heilzame en
geneeskrachtige uitwerking van dit

kuren aan zee niet ten volle over-
tuigd is en daaraan zijn algehele
medewerking niet verleent, terwijl

veel gevallen van werkelijke ge-
nezing te constateren zijn.

In tegenstelling tot het in enkele
dagbladen verschenen bericht, dat
deze reis zou zijn ondernomen, om
de Zandvoortse artsen te overtui-
gen van het nut van dergelijke

genees-methoden, verklaarde de
burgemeester ons, dat dit volkomen
onzinnig moet worden genoemd.
Daarvan is geen sprake, de Zand-
voortse delegatie zou dit óók on-
mogelijk kunnen doen. Maar wèl
heeft men de geneesheer-directeur
van het Kur-Ort in Norderney met
diens eerste assistent bereid gevon-
den, binnenkort eens naar Zand-
voort te komen om voor een aantal
genodigden, w.o. in de eerste plaats

de Zandvoortse doktoren, over deze
geneeswijze en haar resultaten

pnkele lezingen te houden, toege-
licht met lichtbeelden en films,

waarbij men zich op het standpunt
stelt, dat ten opzichte van de Hol-
landse nuchterheid, slechts met te

tonen feiten en niet met woorden
belangstelling voor dit alles kan
worden gewekt. Een daarna vol-

gend bezoek van de doktoren aan
deze inrichtingen in Duitsland zou
deze belangstelling dan zeker in

enthousiasme kunnen doen over-
slaan.

Wat de eventuele vestiging be-
treft van een dergelijk kuur-oord
in Zandvoort, antwoordde de bur-
gemeester ontkennend op onze
vraag, of het in de bedoeling lag,

deze inrichting in het grote Boule-
vard-centrum onder te brengen,
integendeel wordt het hiervan ge-

heel los gedacht, waarbij als meest
gunstige plaats het nu nog braak
liggend terrein aan de Noordboule-
vard de aandacht heeft waar vroe-
ger het Zandvoortse Kurhaus stond,

dus iets ten Zuiden van de ingang
van het circuit. Vooral met het
steeds toenemend aantal Duitse
badgasten, dat de komende jaren

- (Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

BREI NU
voor de winter!

met
SCHEEPJES WOL
NEVEDA WOL
LEITHEM WOL
DURABLE WOL

Speciale aanbieding:

JAEGER WOL
bollen 50 gram 85 CENT

GROOTSTE SPECIAALZAAK
IN WOL

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

jjnniv
Café-Reslaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-21G3

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

Wegens enorm succes
ook voor de maand
Sept. geprolongeerd

de j5ecLuté
d' Helena Rubinstein,

Paris

Joh. A. Suykerbuyk
n.v. i.o.

Coiffures-Créations

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelyks van 9-5

uur, behalve Dinsdag.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT
TEL. K 2507 - 3382

m
oe RAPIIAEL

Prijzen vanaf ƒ4,75.

Alleenverkoóp voor Zandvoort

PARFUMERIE

Kerkstraat 23 - Telef. 2107



^Bar -^od&cjci ^Petrovitck 1

Sfeer

Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Elke avond 8 uur aan vleugel en clavioline de internationale pianist JACK HERMANS
met nationale en intern, chansons

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks:

Orchestre

Bob van Waasdijk
met zang van ADA BLUME.

•
In ons cabaretprogramina:

TAMARA Y ORLOFF
Het sterke o/ het zwakke

geslacht?

k
LES SHSLTON'S

Wervelend op de schaats!

*

RiTA AND JOHN
ONEILL

Comedy-swing tapdance-act

31 Aug.: Afscheidsavond

Orchestre

BOB VAN WAASDIJK

Van 1 Sept. af dagelijks:

Orchestre TOM BOOT

Zondagmiddag Matinee

(Vervolg van pag. 1).

nog steeds in omvang zal toenemen,
iets, waarvan óók deze reis de
absolute overtuiging schonk, achtte

het trio, dat deze studiereis onder-
nam, de stichting van een derge-
lijke inrichting, waarvan bouw en
inventaris ongeveer op twee mlili-

oen gulden moet worden geschat,

voor Zandvoort van het allergroot-

ste belang. Het zal de belangstelling

voor deze kustgemeente, als enige
zeebadplaats die zulk een inrichting

i-ijk zou zijn, nog in aanzienlijke

mate doen toenemen, niet alleen

nationaal, doch óók internationaal.

Dat modernisering en verfraai-

ing van het nu bestaande dorp en
uitbreiding van het amusement
daarbij een gebiedende eis zou zijn,

spreekt vanzelf. Ook in dit opzicht

werden nog belangrijke resultaten

geboekt, want enkele Duitse instel-

lingen en groot-financiers toonden
zéér grote belangstelling voor het

geprojecteerde Boulevardcentrum,
waarbij de grootste interesse uit-

ging naar de pier. Een belangstel-

ling, waarover de burgemeester
zich verder nu nog niet kon uil-

laten, doch die doet vermoeden, dat
ook in dit opzicht zéér belangrijke

contacten werden gelegd.

Wij hopen in één of meer vol-

gende artikelen op deze „Thalasso-
therapie" of „zee-geneeskunde" nog
in details terug te komen. K.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dr. H. K. van Es,
Kostverlorenstraat 4, Telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

(Vervolg).

Verzoekende zéér vriendelijk den
gemeldcn dominee, dal hel zijn

eerwaarde gelieve deze onze Godde-
lijke bcroepinge in den Naam des
Ilcercn aan te nemen, belovende van
onze zijde zijne eerwaarde met alle

behoorlijke respect, ecre en liefde

te bejegenen. Voorts bidden wij
den Heore des oogsles, dat zijne

Majesteit gelieve dit werk genadig-
lijk Ie zegenen, dat het moge strek-
ken tol grootmaking van zijn hei-
ligen naam, stichting zijner kerk en
veler menschen zaligheid. Amen".
De eerste predikant kwam hier

reeds in 1586, het was dominee Joh.

Marcus, die bleef lot 1611 en in

Zandvoort overleed.

Uil deze vroege komst valt af te

leiden, dal de door da Spanjaarden
verwoeste kerk toen al weer len
dele hersteld moet zijn geweest, om-
dat er anders niet in gepreekt had
kunnen worden. De verwoesting van
de kerk was vanzelfsprekend een
gevolg van het feit, dat de Zand-
voorters voor het overgrote deel al

vroeg tot de hervormde godsdienst
waren overgegaan.
In 1526 vaardigde de vroed-

schap van Haarlem n.1. het volgende
stuk uit:

„Alsoo fame is, dat de dwalinge
van de Lutheriaensche opinie bij

eenighe alhier hvllaerlem gesubsti-
neert wordt, soo sullen die schout,
burgemeesteren ende schepenen
naerstelijck toesien, dat daerinne
voirsien wordt alsoo behoort, nae-
volgende de placaeten ende man-
damenlen van den Keijser daeraf
gepubliceert, sonder eenighe simu-
latie".

Wat in Haarlem zelf toen niet

meer kon geschieden, zocht men
builen de muren van de slad te

doen. In 1531 kwam er tenminste
weer een bekendmaking van het
gemeentebestuur, waarin verboden
wordt: „dat geen inwoonders of
poorters tot Santfoort sullen gaen
hooren naer de predicaetie, doordien
veel queslie komt over 't seggen:
„gij Lutheriaencn, gij Paepistcn en
andere diergelijke woorden". Het
schijnt echter niet veel geholpen te

hebben, want reeds hel volgend
jaar liet men deze bekendmaking
nogmaals publiceren. Dit preken
geschiedde toen nog niet in de kerk,
maar in een of ander particulier

gebouw of ook meerdere malen in

het vrije veld, de zgn. „Hagepreken".
Karel V vaardigde al spoedig

plakaten uit tegen de aanhangers
der nieuwe leer, waarbij de man-
nen en de vrouwen met de brand-
stapel werden bedreigd en met
verbeurdverklaring van hun goede-
ren. Dat dit geen' loze bedreiging
was, heeft de geschiedenis ons
geleerd.

Zijn opvolger, Philips II, trad nóg
strenger tegen deze zgn. ketters op.

Tóch was de nieuwe leer óók in

Zandvoort niet te keren, integen-
deel, zij vond hier zéér veel aan-
hangers. Op 21 Juli 1560 trok óók
uit Zandvoort een groot aantal

mensen naar Overveen, waar P.

Gabriël en C. Jansz. Koster een
zgn. hagepreek in het open veld

hielden. Het volk was uitgelaten

van geestdrift, doch de overheid

radeloos van angst. Vele mensen
waren van zover gekomen, dal zij

de nacht in het open veld moesten
doorbrengen.
De overheid van Haarlem liet de

poorten zo lang mogelijk toe. Dit

baatte cchler weinig, want men
klom over de muren, zwom door
de grachten on stroomde naar de
plaats, waar de preek werd gehou-
den. Rondom die plaats werden
schansen opgeworpen en wachten
uitgezet, doch bij deze gelegenheid
cri in deze vrij verlaten streek was
weinig gevaar te duchten. Het grole
aanlal mensen maakte een uitvoe-
ring der plakaten onmogelijk. De
tekst van deze preek was uil Epheze
2 vers 8, 9 en 10. De volgende dag
word er weer een preek gehouden
en de 28sle Juli een derde, door
J. Arcnds uil Alkmaar.

Later, na de inneming van Haar-
lem door de Spanjaarden in 1572,

liceft nog menigeen zijn bezoek aan
die hagepreken moeien boeten,
want steeds waren er onder de
luisteraars een massa spionnen, die
het bloedgeld maar al te gaarne
verdienden. Zandvoort had in deze
fel bewogen lijd zéér Ie lijden van
verwoesting en geweld, doch of toen
óók inwoners van Zandvoort wer-
den gegrepen, die naar deze Hage-
preken hadden geluisterd, konden
wij uil de oude archieven niet te

welen komen. Wel vindt men vele
overeenkomsten tussen deze lijd

on de nog maan zo kort achter ons
liggende bezettingstijd. Huizen wer-
den verwoest, bewoners gemoles-
teerd, angst en ontzetting waarden
rond en bij dat alles kwam nog een
biltere armoede. (Wordt vervolgd).

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 9 en 10.30 uur:
Ds. C. Klapwijk, van Bennebroek.

17 uur: Ds. E. Zijlstra te Aerden-
houl. Doopsbediening.

HERVORMDE KERK.
Zondag a.s. 10.30 uur:
Ds. R .II. Oldeman

19 uur: Geen dienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Ds. H. A. C. Snethlage, Rotterdam.

PAROCHIE H. AGATHA.
Speciale zomerdterasten.. H. H.

Missen 6,30, 7,30, 8,30, 9,30 u. (Hoog-
mis) en 11 u. Des avonds 7 uur Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

Balcon-varia
Wullum: Wat denk je d'rvan Aerie,
zou d'r nog wol es 'n end an de
zcumcr kommc?

Aerie: Begin jai nou óók al, Wul-
lum? Wees maer blai dal 't zeu-
mer blaift, d'r wordt best ver-
diend in Zanverl en daer is 't

maer om begonne. Veiiejc jaer
wou d'r al gicn strandpachter
mei z'n boekon op laefel kommc,
'k denk, dal as ons gemienlebo-
sluur 'cl nou zou vraegc, dat ze
nog liever van dcrloi geloof af
zouwe valle.

Wullum: Jae jü, 'k hoor nou al van
mense in 'l durp, die 't zat worde,
'k Sprak d'r ien die zai: ,,'k Wou
dat 'l maer es haogelslieno as
doive-eiere ging regenc. Zo zie je
al weer, 't is ook nóóit goed.

Aerie: En ik sprak 'n paar badgaste,
die vroege me, of 'l hier allaid zo
heet was. Inplaes van Woensdag
ginge ze nou Zundag maer weg,
want ze vonde op 'l slrand 't zand
vculs te heel an dcrloi bicne.

Wullum: Sliekum laele gaen Aerie,
je heb van die mense, die zouwe
wel wille, dal wij hier 'l zand nog
op dc joistc temperatuur brochte
óók, wat een idee niet?

Aerie: En andere badgasle die wille
gominesliekloeslelle op 't slrand.
Ik zou zegge, dan motte ze maer
vcur 'n maendje lid worde van
„Oefening Slacll Spieren", dan
kennc ze gommesliek maeke in

de zael. Hebbe ze mclien gicn last
van 't hete zand.

Wullum: 'k Mot d'r maer 'n biclje
om lache, Aerie. We gaen in Zan-
verl rustig ons gang en 'l zaekie
komt best in orde. Heb je 't

'ehoord, onze burgervaer is weer
naer Doilsland 'cwiest om daer
te kaike, hoe ze daer 'l zecwaeler
drinke en mcl dcrloi blote bicne
voor derloi gezondhaid in de
blubber lope. Onze burgervaer
heb 'et óók 'edaen en meneer
Hugenhols en meneer Hoyng óók.
Ik heb 'ehoord, dat ze 't 'n moord-
sport vonde.

Aerie: Best mogcluk jü, allicnig

begraip 'k niet, hoe ze in Zanvcrt
an die blubber motte komme,
want onze zee heb gien blubber,
die is zo schoon als wat.

Wullum: Behalve dan de laelste

daege, want 't waeler zil hard-
stikke vol mei kwalle, maer wal
die blubber betreft, meschien
zouwe onze modderkomme daer-
veur dienst kenne doen.

Aerie: En nou mot je onze zee niet
afkamme jü met dat kwalle-
verhaellje, want kwalle vin je

overal, Daerveur hoef je heus
niet naer Zanverl te komme, en
as 'el weslewindje evo waeie gaet,

bonne ze allegaer oit zee weg,
maer op 't land hou je ze bij alle

winde.

Pauline Reijenga

Kunstnijverheid

Interieurverzorging

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469



G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING

.

SMEDESTRAAT 19

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemoento Zandvoort

Bekendmaking

Hel hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dal
van 27 Augustus 1955 al, gedurende
vier weken op de gemeente-secre-
tarie voor een ieder ter inzage ligt

het ontwerp van een partieel uil-

breidingsplan-in-onderdclcn (plan

J 1), houdende een wijziging van
het vastgesteld en goedgekeurd
partiële uilbrcidingsplan-in-onder-
delen (plan J), voorzover betreft hel
gedeelte begrensd door de Lijster-

straat, het nog aan te leggen weste-
lijk verlengde van de Frans Zwaan-
straal, hel nog aan te leggen zuide-
lijk verlengde van de Paradijsweg,
de Bredcrodcstraat (van nr. 1 lot

nr. 59) en de Dr. C. A. Gerkeslraal
(van nr. 2 lot nr. 12), alsmede hel
gedeelte gelegen lussen de Brede-
rodeslraat (van nr. 18 tot nr. 34)

en de Hogeweg (van nr.48 tot nr.GO).

Gedurende bovenstaande termijn
van 4 weken kunnen belanghebben-
den bij de gemeenteraad bezwaren
legen dit ontwerp indienen.

Zandvoort, 24 Augustus 1955.

Hel hoofd van hel
gemeentebestuur voornoemd,

VAN FENEMA.

NOURYCID
INSECTEN VERDELGER
in Amerikaanse spuitbus
Tevens luchtververser.

Drogisterij Bouwman
Gedlpl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Oefening Staalt Spieren
Ter uitwerking en verdere voor-

bereiding van hel winlerprogram-
ma, dal 1 September begint, komt
Vrijdagavond 2G Augustus a.s.

(hedenavond) hel bestuur mei lei-

ders en alle lescommissarissen en
commissieleden bijeen.

Teneinde de lessen zo goed moge-
lijk tol haar rechl te kunnen laten
komen, zullen de jeugdleden weer
naar leeftijd op de voor hen be-
stemde lessen worden ingedeeld,
waartoe de lescommissarissen de
nodige instructies zullen ontvangen.
Ook voor volleybal, handbal en

athlclick zullen de plannen wor-
den uitgewerkt en de deelname aan
de competities worden besproken.

Afd. Volleybal. Door hel instel-

len van een hoofdklasse in de Ned.
Volleybalbond is ons dames-team
bij keuze in do Ie klasse geplaatst.

Nog deze week' zullen zowel de
dames- als heren-teams aan de
bond opgegeven worden.

Vinger afgekneld
De 5ö-jarige arbeider J. U. uit

Haarlem geraakte in de Corodex-
fabrieken mei zijn linkerhand be-
kneld lussen een slansmachine. Hij
werd naar het Marine hospitaal te

Overvcen overgebracht, waar zijn

middelvinger moest worden geam-
puteerd.

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt! •

Neemt dtts nu Uw bestuit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit.'

Inlichtingen: MevrMary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL.26G3

Advertentietarief losso
advortontios per m.m.rogel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

J. van der Meer
ARTS

Afwezig
tol J9 SEPT.

Waarnemers: de doktoren
Entzinger, Van Es en

Robbers.

W£M£RSï
GEVRAAGD voor dircel

of per 1 Sept.: HULP i.d.

HUISHOUDING 117 jaar
in ld. gezin. Mevr. Termos,
Brcderodeslraal 65.

RUILEN: Aangeb. een
woning te Amsterdam,
Haarlem of Zaanstreek.
Gevraagd: een woning in

Zandvoort, geschikt voor
pension. Br. no. 13-15 bur.
van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

HUIS
te koop gevraagd

op goede sland, voor nu
of later. Br. no. 13-10

bureau van dil blad.

TE KOOP: Prima Philetta

RADIO. Prijs ƒ30,—; p.a.

Koninginneweg 4G. Na 6 u.

TE KOOP: Rokcosluum.
in zéér goede staal. Bil-

lijke prijs. Br. onder no.

13-19, bur. van dil blad.

WOON- en
WINKELIIUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

VOOR HET KOMENDE
WINTERSEIZOEN
heeft La Mor, Zeestraat 2G
telefoon 2196 voor enkele
avonden nog zaalruimte
disponibel voor vergade-
ringen, clubs, enz.

Aang.: 3 kamerflat, douche
keuken, in A'dam. Gevr.:
vrijstaand klein huur- of
koophuis in Zandvoort.
Br. letter R, Ilalleslraal 12

BIEDT ZICH AAN: een
nel MEISJE. Intern. Br.
no. 12, Ilalleslraal 12.

Wasmachinefabriek

heefl regelmatig

wasmachines mei lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,— . Desge-
wenst afbetaling.

Depot: Anna
renlaan 44,

Telcf. 39204.

van Bu-
llaarlem,

GEVRAAGD per 1 Scpl.:

voor gezin mol 2 jongens,
G en 10 iaar, gedeelte huis
of zomerhuis met stookgol.

geheel of gedeeltelijk ge-
meubileerd. Br. no. 13-20

bureau van dit blad.

IN HOLLAND staat een
huis! Maar waar staat hel
HUIS voor „LA MER"?
Wie geeft ons een goede
lip? Zcestr. 2G. Telcf. 2196.

Jong ambtenaar ZOEKT
PENSION p. 1 September.
Br. no. 13-18 bur. v.d. blad

KAMERS GEVRAAGD m.
gebruik v.keuken, centrale
verwarming, per 1 Sepl.

door dame b.b.h.h. Br. let-

ters F.R., Ilalteslraat 12.

AIRENDAILE TERRIËRS
PUPS. Kamp.afsl. en sl.b.

te zien. Zuidbuurl 3.

Zandvoort.

Per 1 Sepl. een nel) DAG-
MEISJE GEVRAAGD.
Kromhout, Ilalleslraal 24.

TE KOOP GEVR.: HUIS
in Zandvoort voor zelf-

bewoning, eventueel claim
of bouwgrond. Br. met
prijsopgaaf enz. nr. 13-17

bureau v.d. blad.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Apparatenlabriek
verkoopl bekend merk

STOFZUIGERS
rechtstreeks aan parti-
culieren, voor

1110,- ol 11,50 p.week

(Winkelprijs ƒ 135,—),
mei garantie.

Bel vertegenwoordiger
telef. K 2500 - 39204.

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 32B3
ZANDVOORT

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper

'

Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 26 Aug. t.m. Maandag 29 Aug.

7 en 9.15 uur

CINEMASCOPE TECHN1COLOR
MARLON BRANDO - JEAN SIMMONS
MERLE OBERON - EL1ZABET1I SEL-
LARS - CHARLOTTE AUSTIN in:

DESIREE
Naar de gelijknamige beroemde roman
van Annemarie Selinko. Fox film.

Toegang alle leeftijden.

4

Dinsdag 30 Aug. en Woensdag 31 Aug.

7 en 9.15 uur

CINEMASCOPE TECIINICOLOR

MARILYN MONROE - BETTY GRABLE
DAVID WAYNE - LAUREL BACALL
CAMERON MITCHELL in:

Wij zoeken
millionairs

Fox film. Toegang alle leeftijden.

Donderdag 1 Sept. 8 uur (1 avondvoorstelling)

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
SPENCER TRACY - ROBERT WAGNER
JEAN PETERS - KATY JURADO
HUGH O'BRIEN in:

HAAT (BROKEN LANCE)
Fox film

Toegang 14 jaar.

Vanaf Vrijdag 26 Aug. t.m. Woensdag 31 Aug.
2.30 uur

Speciale familie matinee's (alleen bij slecht weer)

STAN LAUREL en OLIVER IIARDY in:

Gezworen kameraden
Toegang alle leeftijden.

PtoatsbespreIce?i van 11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder nr. 2550. <

VANAF DONDERDAG 1 SEPTEMBER
(1 AVONDVOORSTELLING) 8 UUR

Dames, bij ons: kwaliteit hoog, prijzen laag!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr.

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,45

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1 ,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!
Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

Dames, wees practisch en haal bij warm

Mooie Runderlappen f 1,60

1 50 gram pekelvlees

1 00 gr. Gebr. Rosbief
1 00 gr. Gek. Worst
1 0O gr. Pekelvlees
1 0O gr. Gek.worst

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

150 gr. Pork 50 et.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 et.

weer wat blikjes vleesconserven in- huis!

~68 et.

! 85 et.

( 75 et.



Noordhollands Philharmonisch Orkeit
CONCERTGEBOUW, HAARLEM
Dinsdaa 30 Augustus - 8 uur

Zomerconcert
Dirigent MARINUS ADAM.
Solist: WILLEM NOSKE, viool.

Programma: Ouv. Euryanthe, von
Weber; Vioolconcert A dur, Mozarl;
Symphonie No. 3, Mendelssohn.

ENTREE f0,90 (alles inbegrepen). Kaartverkoop
en plaatsbespreken van heden a[ bij Concert-
bureau Alphenaar, Kruisweg 49, Telef. 11532.

Slagerij GAUS
KERKSTRAAT 14

Alleen Zaterdag:
Osselappen v.a. f 1,50 500 gr.

Riblappen f 2,— 500 gr.

1 kg. Riblappen f 3,50
Biefstuk t 2,90 500 gr.

Biefstuk Haas f 3,25 500 gr.

Biefstuk Tartare 40 et. p. stuk

Rokers, ondanks liet /raat en zéér drukke seizoen,

Kunt V rustig bij Drommel Uw inkopen doen!

Nóóit kwam het voor, dat men niet vond wat men zocht

Omdat steeds 't allerbeste wordt bijgekocht!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Opening van de Staten Generaal
de 3e DINSDAG in September!

U kunt dit rustig thuis zien met:
PHILIPS TELEVISIE, grootste
beeld 53 cm. Thans 71245,—.
PHILIPS TELEVISIE groot beeld
43 cm., vanaf ƒ775,—

.

U kunt bij ons in de Televisie-kamer het beeld
rustig bekijken, voordat U een beslissing neemt.
Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
Service 100%. U kunt bij ons sparen, terwijl U
alles hoort en ziet!

PHILIPS nieuwe radio-gramofoon-combinalie
met plaatsruimte voor Uw platen. Prachtig van
toon en uiterlijk, staand model, ƒ625,— of ƒ8,

—

per week. Uw oude radio heeft inruilwaarde!

PHILIPS nieuwe wisselaar, incl. wisselpen voor
de 45 t. platen ƒ145,— of ƒ2,— p. week.
PHILIPS platenspeler op voet ƒ99,—
PHILIPS BANDRECORDER, nieuwste uitvoe-
ring, speeltijd 3 uur, 2 snelheden ' ƒ798,—

.

PHILIPS DROOGSCHEERAPPARAAT thans
ƒ39,75, met 2 scheerhoofden.

GRAMOFOONPLATEN, bezoekt onze afdeling:
klassiek, populair, dixieland.

KOELKASTEN: Kelvinator 90 L. inh. ƒ735,—.
Div. andere merken leverbaar. In deze warme
zomer alles fris en. koel! Wij leveren wasmachi-
nes, droogmachines e.a. huish. apparaten.

In een wip schoon schip! STOFZUIGERS, div.

merken op slee vanaf ƒ2,— p.w. EXCELSIOR,
Hoover Holland-Electro etc.

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het beste.

S I.N DS 1930 *

'-IPFOö'.N.Pl-*

KOSTVERLORENSTRAAT 7 TELEF. 2534

*AMw®^mtM
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

lu.
2u.

10 u.

11 u.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Zaterdagmiddagtournooi.

Het jaarlijkse Zaterdagmiddag-
tournooi van Zandv.meeuwen om
de Gebr. De Graaf-wisselbeker is

j.1. Zaterdagmiddag begonnen met
de voor-ronden.
Zandvoortmeeuwen speelde legen

bekerhouder Telelonia met 3-3 ge-
lijk. Door het beter nemen van
strafschoppen wist Zandvoort-
meeuwen zich in de winnaars-
finale te plaatsen.

De tweede wedstrijd, IJmuiden-
Kinheim, eindigde in een 4-3 over-
winning voor de Beverwijkers.

A.s. Zaterdagmiddag 27 Augustus
wordt dit tournooi beëindigd met
de volgende wedstrijden:

Winnaars/inale:
Zandv.meeuwen-ICinheim 4 u.

Verliezersjinale:

Telefonia-IJmuiden 4 u.

Voetbnltournooi voor de jeugd.
A.s. Zondag 28 Aug. organiseert

Zandvoortmeeuwen het jaarlijkse

tournooi voor adspiranten, waaraan
door 12 jeugdelftallen van onder de
15 jaar zal worden deelgenomen.
Dit tournooi is onderverdeeld in 'n

A en een B-groep. In A wordt ge-
speeld om de burgemeester Van
Alphen-wisselbeker. Het a-elftal

van Zandvoortmeeuwen is houder
van deze wisselprijs.

De wedstrijden worden gespeeld
op het veld van Zandvoortmeeuwen
en duren van 10 tot 3 uur.

Het programma is als volgt sa-
mengesteld:
Groep A:
Zandv.meeuwen a-D.C.O. a 10 u.

E.H.S. a-Vl.Vogels a 11 u.

Tussenwedstr. : Zandv.meeuwen
welpen a-E.II.S. welpen a 12 u.

Verliezersronde groep A
Winnaarsronde groep A

Groep B:
E.H.S.b-Vl. Vogels b
Zandv.m. b-D.C.O. b
Tussenwedstr. : Zandv.mlwelpen
b-EH.S. welpen b 12 u.

Verliezersronde groep B 1 u.

Winnaarsronde groep B 2 u.

Vriendschappelijk voetbal.

Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen sgeelt a.s.' Zondagmiddag
om 3,30 uur een vriendschappelijke
thuiswedsrijd tegen het reserve-
prof-elflal van R.C.H.

Postduivensport
De poslduivenvereniging „Pleines"

nam Zondag 14 Aug. deel aan de
wedvlucht van St. Quentin af, over
een afstand van 240 km. Gelost om
12 uur, arriveerde de eerste duit
om 16 uur, 22 minuten, 3 seconden.
De uitslagen waren als volgt:

A. Dorsman 1 3 7 9 15; Th. H. v.d.

Meulen 2 12; G. Driehuizen 4; 13 18

19 20 24 26 28; J. Schrander 5 16 22

27; C. K. Draijer 6; K. Driehuizen
8 23; C. Visser 10; C. Koper 11;

II. Barlens 14; A. H. Daane 17 21;

A.C. Molenaar 25 en A. Paap 29.

Tevens werd Zondag 21 Aug.
deelgenomen aan de wedvlucht van
Parkeslone af over een afstand van
260 km. Gelost om 7 uur 4 minuten,
werd de eerste duif in Zandvoort
getoond om 12 uur 42 minuten. De
volgende resultaten werden bij deze
vlucht geboekt: G. Driehuizen 14 5;

C.Visser 2; C. Koper 3; H.Bartens 6.

Tweede viswedstrijd
Vrijdagochtend organiseerde de

plaatselijke hengelclub voor de
tweede maal een viswedstrijd in de
vijver aan de Vondellaan. De vang-
sten vielen over het algemeen
tegen. De heer Van Buren wist
weer de eerste prijs — een schemer-
lampje — in de wacht te slepen
met een aantal van 14 stuks. De
grootste vis (23,5 cm.) was voor de
her Stouthamer, de grootste paling
voor de heer Kerkman (33 cm.).

De uitslag luidde: Van Buren 14,

Waardenberg 8; De Wit 8; Van der
Heijden 5; Huijsman 5; Verboom 5;

Van Iluffelen 5; Bisenberger 4;

Pols 3; Van Akooy 3; Verheul 3;

Kerkman 3; Deutekom 2; Kruijff 2;

Stouthamer 2; Douma 2; Popke-
ma 2; Bier 2; Zijp 1 en Faber 0.

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 TELEF. 2214 en 2560

Nog enkele plaatsen beschikbaar

zevendaagse tocht
naar BEIEREN en TIROL f lOOj
(München, Garmisch Partenkirchen enz.).

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of Motor
aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen, óók Uw oude brom/iets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uto lederen motorklcding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Noordhollands Philharmonisch Orkest
CONCERTGEBOUW - HAARLEM - 8 UUR

Dirigenten:
TOON VERHEY en MARINUS ADAM

Seizoen 1955-1956
Serie D: 9 concerten op de Dinsdagen
4 en 25 October; 15 en 29 November; 20 Decem-
ber '55; 17 Januari; 7 en 28 Februari; 13 Maart '56

Solisten: de pianisten HANS RICHTER-
HAASER; MARIE THERESE FOURNEAU;
ANDOR FOLDES; THEO VAN DER PAS.
de violisten JOHANNA MARTZY; GUILA
BUSTABO; BETTY-JEAN HAGEN;
de cellist PIERRE FOURNIER;
'de sopraan IRMA KOLASSY.

Serie V: 9 concerten op de Vrijdagen
14 October; 4 en 25 November; 16 December '55;

13 en 27 Januari; 17 Februari; 9 en 23 Maart '56.

5 o 1 i s t e n: de pianisten HANS HENKEMANS;
MARISA REGULES; OSKAR KOEBEL; HANS
OSIECK;
de violisten MARTA EITLER; DICK DE REUS;
THEO OLOF;
de bas HERMAN SCHEY;
duo JAN HESMERG, viool en

on EDUARD BIELE, cello.

Uitgebreide prospectus verkrijgbaar bij de Fa.
Alphenaar, Kruisweg 49 en bij de administratie
van het N.Ph.O., Lange Begijnestraat 13 rd.

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5



Verloofd:
NOOR VAN ZWAAY

en
JOHAN VELDMAN

Nijmegen, St. Annaslraat 311.

Oss, Spoorlaan G4.

28 Augustus 1955.

Geen ontvangdag.

Onder ir oibw d :

ERNST VAN DER WEERD
en

TINEKE BETMAN
De huwelijksvoltrekking vindt plaats
te Warnsveld op 23 Sept. te 13.30

uur, waarna de wijding in de Vrijz.

Herv. Kerk te Arnhem door Prof. J.

de Graaf, te 15,30 uur.

Arnhem
Warnsveld

22 Augustus 1955.

BURGERLIJKE STAND
19—25 Augustus 1955.

Geboren: Anna Maria, dochter
van N. B. Koster en T. A. R. van
Wechem; Jelle, zoon van A. J. Ho-
reman en II. van Oorschot; Sandra,
dochter van A. van Duijn en G. van
Koningsbruggen.
Ondertrouwd: G. Beekhuizen en

G. C. van der Wolde; A. Molenaar
en J. K. Keur; F. W. J. Roos en C.C.
Lansdorp.
Getrouwd: D. J. Wiersma en C.J.

Brunott; C. G. P. M. Janssen en M.
J. van Gerven; B. Bralcel en J. Mis-
set.

Overleden: W. de Goede, oud 78

j., echtg. van M. C. H. Lentink; H.
J. Koper, oud 43 jaar.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort

zal Woensdag 31 Aug. a.s. GEEN
Spreekuur houden.

Raadsagenda
De agenda voor de raadsvergade-

ring van Dinsdag a.s. was bij hel
ter perse gaan van dit no. nog niet

bekend. Wèl werden een 6-tal

raadsvoorstellen toegezonden, die
in elk geval in behandeling zullen
komen. Deze behelzen 't volgende:
Voorstel om de huidige advies-

commissie huisvesting, welke per
1 Ocl. a.s. in haar geheel periodiek
moet aftreden, te herbenoemen.
Voorstel om de vacantieregeling

voor de Zandv. slagers aan te vullen
met een bepaling, dat hel'niet nodig
Is, deze vacanlies uitsluitend op de
lste en 2de Maandag van de maand
Sept. te doen aanvangen.

Voorstel tot verkoop van 00 M-
grond, gelegen aan Schelpenplein,
hoek Bakkerstraat aan de firma M.
Koning & Zonen te Zandvoort, om
daarop 2 garages te bouwen.,
Voorstel om een meerder crediet

van ƒ22,665.- beschikbaar te stellen

voor de restauratie van de kerk-
toren, daar bij de uitvoering van de
restauratie gebleken is, dat het toe-
gestane crediet van ƒ98,772.- niet

toereikend is.

Voorstel tot het verlenen van een
crediet van ƒ385,700.- voor de aan-
leg van rijwiel- en voetpaden en
parkeerstroken langs de Noord-
boulevard, de eerste langs de ge-
hele landzijde tot aan de grens der
gemeente Bloemendaal.

Voorstel tot hel verlenen van een
crediet van ƒ7,400.- voor het schil-

deren van het clubgebouw op en
het maken van een nieuwe afraste-

ring om het sportterrein aan de
Vondellaan, voorheen in gebruik bij

de Zandv. Hockeyclub.

Demonstratie reddingsnet
A.s. Zondagmiddag om 2 uur zal bij

Bad-Zuid door een helicopter een
demonstratie worden gegeven met
het reddingsnet, waarbij een dren-
keling met dit net uit zee zal wor-
den opgevist.

H.W.
Aug.
28 11,52

29 0,28

30 1,33

31 2,18

Sept.
1 2,53

2
3

HOOGWATER
h.W. H.W. L.W. Strand

berijdbaar
19, , ,— 16,00-22,30

7,30 13,07 20,— 4,30-11,—
8,30 14,01 21,— 5.30-12,—

, 9,30 14,41 21,30 6,30-12,30

10,— 15,17 22,30 7,00-13,30

3,27 10,30 15,51 23,— 7,30-14—
4,01 11,— 16,24 23,30 8,00-14,30

Concert Zandv. muziekkapel
In een dorp, dat uitpuilde van de

drukte, een drukte, die bijna deed
vermoeden, dat een vuurwerk op
het seizoenprogramma stond, het-
geen door badgast en inwoner dit

jaar wel zéér wordt gemist, con-
certeerde Zaterdagavond op hel
Raadhuisplein, in het kader van de
door stichting „Touring Zandvoort"
georganiseerde zomeravondconcer-
len, de Zandvoorlse muziekkapel,
onder leiding van directeur .1.

Wildschut. Een programma van
lichte ouverture's, potpourri's, mar-
sen en walsen werd ten gehore ge-

bracht, zéér tot genoegen van de
talrijke luisteraars, al had direc-

teur Wildschut deze avond te kam-
pen met een gebrek aan opkomst
van verschillende leden der kapel,

mede ten gevolge van de grote

seizoendrukte, waardoor men zéér

gehandicapt was. I\Jet een bewon-
derenswaardige muzikaliteit wist

echter de kapel deze moeilijkheden

te overwinnen, zodat met het ge-
bodene, dat zé&r veel bijdroeg tol

verhoging van
1

"de gezelligheid, een
groot succes werd geboekt

The Sunny boys band
concerteerde

Stichting „Touring Zandvoort",

die in het kader van de zomer-
avond-concerten Donderdagavond
j.1. in de muziektent op het Raad-
huisplein „The Sunny boys band"
uit Den Haag liet optreden, heeft

hiermede zeker een goede greep ge-

daan en bracht hiermede een door
velen zéér gewaardeerde onderbre-

king in de serie harmonieconcerten,
hetgeen vooral bij de jeugd tot uiting

kwam. Want deze band van nog
zéér jeugdige muzikanten, hoofd-
zakelijk zich bewegend op het jasz-

lerrein, waarin wij oude en nieuwe
stijl vertegenwoordigd hoorden,

weet op uitermate muzikale en ge-

zellige wijze zijn toehoorders te

boeien. Men beschikt bovendien
over een zanger, — wij schatten

hem op een jaar of dertien, — die

niet alleen over een bijzonder fraai

en helder geluid beschikt, doch op
zéér leuke en ongekunstelde wijze

het publiek weet te amuseren, zo-

dat telkenmale een klaterend ap-

plaus zijn deel werd. Solistische

prestaties ontbraken evenmin in dit

programma vol bonte afwisseling

en zó groot was het enthousiasme,

dat aan het eind van het concert de
danslustigen zich niet langer kon-
den bedwingen en. nog enkele ogen-

blikken het Raadhuisplein een dans-
vloer werd.
Mei groot genoegen kan „Touring

Zandvoort" op dit zo geslaagde con-

cert terugzien, welke door haar ge-

organiseerde serie Zaterdagavond
a.s. besloten wordt met een optreden

van de Zandv. Muziekkapel.

Been gebroken
Een Duitse dame, afkomstig uit

Bochum, raakte met haar linker-

voet bekneld tussen de sporten van
een ligstoel. Zij brak daarbij haal-

been en werd, na voorlopig behan-
deld te zijn door Dr. Vijlbrief, per
ziekenauto naar het St. Elizabeths-

gaslhuis te Haarlem overgebracht.

Bijna verdronken
Dinsdagavond omstreeks 7 uur

ontdekten, twee badgasten, die aan
het Noorderstrand wilden gaan
zwemmen, op ongeveer 150 meter
uit de kust een autobinnenband, die

op het water dreef. Zij besloten,

de zwemkunst goed machtig zijnde,

het ding even te gaan halen, doch
daarbij gekomen ontdekten ze op
ongeveer 15 meter afstand het
lichaam van een meisje, drijvende
in zee, dat later bleek de 8-jarige

J.A.M.H.T. uit Overveen te zijn.

Hel meisje bleek reeds bewusteloos
te zijn em werd door de hevig ont-

stelde zwemmers direct aan land

gebracht. Dr. J. van der Meer, bij-

gestaan door reddingsbrigade en
politie, liet zuurstof toedienen,
zodat na enige tijd het meisje weer
tekenen van leven begon te tonen.
In ijltempo werd zij naar de Maria-
slichting in Haarlem overgebracht
voor verdere behandeling. Woens-
dagmorgen was haar toestand
redelijk wel.

In dit verband waarschuwt de
politie met klem tegen hel gebruik
van deze aulobinnenbanden. Met
oostenwinden drijft men zonder
dat men dit bemerkt ver zee in en
vooral kinderen worden dan bang
en zakken erdoor. Het gebruik er-
van evenals dat van de zgn. „lucht-
bedden" om daarop in zee te gaan
liggen, moet — indien men geen
geoefend zwemmer(sler) is, levens-
gevaarlijk worden geacht.

Verschillende strandpachters prik-
ten daarom deze binnenbanden
reeds lek.

Een nieuwe zaak

Hel is dan eindelijk zo ver. In de
Kerkstraat is de met kranten vol-
geplakte etalage van een winkel-
pand, — een aanfluiting in hel sei-
zoen en een ergernis voor badgast
en inwoner — verdwenen en een
nieuwe zaak heeft haar poorten ge-
opend. Een nieuwe zaak is het
eigenlijk niet, want het filiaal van
stomerij Keyzer was voorheen ge-
vestigd aan de Grote- Krocht en
werd slechts naar de Kerkstraat
no. 26 overgeplaatst. Maar daar-
mede werd een vooruitgang ge-
boekt, die zeker het vermelden
waard is, Een ruime, modern inge-
richte zaak ontstond, die zeker een
sieraad betekent voor deze oude
winkelstraat en ongetwijfeld op dit

punt in een behoefte zal voorzien.
Van heb medeleven met deze ope-

ning, die j.I. Zaterdag plaats had,
getuigde zeker het groot aantal
bloemstukken, dat men mocht ont-
vangen. Wij feliciteren stomerij
Keyzer van harte met de opening
van dit fraaie winkelpand, waarop
men terecht trots mag zijn en wen-
sen filiaalhouder en eigenaar van,
harte goede zaken!

Tweede spoorlijn

Enkele weken geleden hebben

personeel en technici van de Neder-

landse spoorwegen een aanvang ge-

maakt met de aanleg van een
tweede spoorbaan op het traject

Overveen-Zandvoorl. Toen in de

laatste jaren van de oorlog beide

rijbanen door de bezetter werden
opgebroken, werd na de bevrijding

slechts één spoor weer gelegd welke

toestand tot heden gehandhaafd

bleef. Het dubbelspoor, waarmede
dus een oude toestand wordt her-

steld, hoopt men in het komende
najaar gereed te hebben.

Wederom autodiefstallen

Opnieuw vermeldt het Zand-
voorlse politierapport twee dief-
stallen uit op de Boulevard gepar-
keerde auto's. In het ene geval miste
de eigenaar uit zijn jasje, dat hij

in de wagen had neergelegd, een
portefeuille, inhoudende een be-
drag van ƒ460,—, in het tweede ge-
val werd het gehele jasje meege-
nomen, waarin zich vele belang-
rijke papieren bevonden. Het jasje
werd later met de gehele inhoud
per bode bij de eigenaar thuisbe-
zorgd, waarin alles aanwezig bleek,

behalve een bedrag aan geld van
ƒ22,50.

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

19DONANDA //

i( SERVIEZEN van: Mosa, Figgjo, Midwinter.

•fc KERAMIEK van: Ambacht Volendam,
Haemstede, Con Amore.

~k ROTAN MEUBELEN.

i( EXCLUSIEVE BYOUTERIEëN.

* MAROKKAANSE TASSEN etc.

Donanda heeft, wat U graag geeft!

HALTESTRAAT 58 - ZANDVOORT
LOEK VAN WENSEN.

Als openingsreclame
nog slechts korte tijd:

f2,45
HERENCOSTUUMS
MANTELCOSTUUMS
MANTELS van ƒ 4,50 voor

Gebracht en gehaald KERKSTRAAT 26.

CHEMISCHE WASSERIJ EN VERVERIJ

KEYZER
TELEFOON 2653

Haltestr.SO, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkitratt 28 - Telef. 9793



Vooral bij warm weer

Slagerij Burger
Wij hebben, een grote sortering FIJNE VLEESWAREN, die
by het warmste weer lekker blijven, b.v.:

Rauwe Ham 89 cl. 100 gr.

Rauwe Rib 68 et. 100 gr.

Snijworst 48 et. 100 gr.

Grove worst 49 et. 100 gr.

Boercnworst .

.

49 et. 100 gr.

Cervelaatworsl GO et. 100 gr.

Salami 89 cl. 100 gr.

Rookvlees 09 cl. 100 gr.

Paardenrookvlccs 48 et. 100 gr.

Lende
Rosbief
Entre Cöte
Staartstuk

\{ 2,40
S00 gr.

Ontbijtspek 40 et. 100 gr.

(150 gr. 57 et.)

Bacon 79 et. 100 gr.

Blaasham 85 cl. 100 gr.

Theeworsl 49 cl. 100 gr.

Knakworst .... 55 cl. p.paar
Berlincr 45 cl. 100 gr.

Brunswijker .... 58 et. 100 gr.

Alle soorten vleeswaren
in blik enz. enz.

WEEKEND-RECLAME
100 gr. ham
100 gr. boterh.w. i69ct

EXTRA RECLAME: 200 gr. Pekelvlees 85 et.

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Gebr. gehakt f 0,49

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 - Zandvoort - Tal. 2904-2643

Geniet óók in het komende na-seizoen
van de rust der natuur in

PAVILJOEN-CAFÉ-RESTAURANT

HET KARREWIEL
of PAVILJOEN „PARNASSIA"
bij de uitgang aan zee in Nat. park „de Kennemer duinen".

STRAND, ZEE EN DUINEN in ongerepte schoonheid!
Een uniek rustpunt na Uw strand- of duinwandeling.

PRIMA KEUKEN. - Onze koffie wordt door een ieder geroemd!

Eigen parkeerterreinen en rijwielstalling.

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen"

LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG, EINDE NRD. BOULEVARD

ZOMER EN WINTER GEOPEND!

Viering 31 Augustus
Ter gelegenheid van de viering

van de 75e verjaardag van H.K.H.
Prinses Wilhelmina op 31 Aug. a.s.,

heeft het bestuur van . de Oranje-
vereniging „Zandvoort" voor die

dag een aantrekkelijk feestpro-
gramma samengesteld.

's Middags brengt „Tonny van
Zwol's Variété-Express" enkele
uren ontspanning voor jong en oud
op de muziektent op het Raadhuis-
plein. Van het programma, dal om
3 uur aanvangt, noemen we de
sensationele rolschaatsen-acrobatiek
van The Dutch Rolling Stars, The
Martelli's met hun internationale
hondendressuur, de parodisten
Jolly and Joker en voorts tal van
andere uitstekende variété-attrac-
ties.

Het avondprogramma vangt aan
met een muzikale rondgang van
onze Zandvoortse Muziekkapel,
langs de volgende route: Heren-
straat, Grote Krocht (langs R.K.
Kerk), Koninginneweg, Kostver-
lorenstraat, Noorderduinweg, Van
Lennepweg, Nic. Beetslaan, Hel-
mersstraat, Potgieterstraat, Vondel-
laan, Verl. Haltestraat, Haltestraat.

Eindpunt: Raadhuisplein.

Op het Raadhuisplein begint om
kwart over acht de uitvoering van
een non-stop-programma door het
gezelschap Tonny v"an Zwol, met
een groot aantal variété-nummers
van hoog gehalte, o.a. Kalmar-trio
(acrobatiek), Jan Trcmp (kunstflui-
ter), Nicky Noble, de dames Wibbel
en Knibbel enz. Dit programma dat
tot elf uur zal duren, wordt afge-
wisseld met muziek door de Zandv.
Muziekkapel. De verzorging van
geluidsinstallaties en verlichting is

in handen van Technisch bureau
Feenslra.
Voor oudere personen en voor

anderen, voor wie het staan be-
zwaren oplevert, kan een beperkt
aantal zitplaatsen ter beschikking
worden gesteld. Hierover stelle men
zich 's avonds vóór de voorstelling

in verbinding met Mevr. Ilennis of

de heer Keur, bestuursleden.
En nu maar hopen, dat het óók

op 31 Augustus nog zomer is!

Wat voor feest of partij?

Alle» VERHUREN wij!

Glaswerk, porceleln, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2104

Koninklijk militaire kapel

concerteerde
De fijnproevers op hel gebied van

harmonicmuziek — on er waren er

zéér velen rondom de muziektent,
die Zaterdagmiddag op de Rotonde
stond opgesteld — zullen zeker niet

teleurgesteld zijn huiswaarts ge-
keerd na hel beluisteren van hel
unieke concert, dat de Koninklijk
militaire kapel, onder leiding van
kapitein-directeur R. van Yperen,
daar Zaterdagmiddag gegeven heeft,

'n Concert dal door Touring Zand-
voort werd aangeboden, Jnpiaals van
een vuurwerk in dit seizoen. Of dit

besluit door hel merendeel der
momenteel in Zandvoort vcrloevcn-
den is gewaardeerd, willen wij
buiten beschouwing laten, al slaat

voor ons vast, dal een stemming
hierover een enorme overwinning
ten gunste van een vuurwerk zou
hebben opgeleverd, doch vast staal

eveneens, dat dit concert voor mu-
ziekliefhebbers is uitgegroeid tot

een evenement, dat zijn weerga op
dit gebied in Zandvoort nog niet

gevonden heeft.

Vooral vóór de pauze liel kapitein
Van Yperen de mogelijkheden van
zijn orkest ten volle uitkomen in

de grandioze vertolking van de
London-suilc van E. Coates en Fin-
landia van Sibelius, ongetwijfeld de
Iwcc hoogtepunten uil het pro-
gramma, waarin een ongelofelijke

muzikaliteit werd gedemonstreerd,
een prachtig samenspel en een be-
wonderenswaardig fraaie loon-

vorming. Na de pauze volgde een
meer populair programma, waar-
van de Balletmuziek uil Fausl ons
hel mecsl boeide, een gedeelte, dal
besloten -werd met de bekende
marspotpourri: „Coloncl Bogey on
parade" van Alford, die in onver-
korte uitvoering grote indruk
maakte.

Er waren enkele bijkomstigheden
die hel beluisteren van dit muziek-
festijn danig hinderden. Allereerst

de smorende hitte op de Rotonde,
waarin het publiek twee uur lang
moest slaan. Hel plaatsen van stoe-

len rondom de tent zou al een aan-
zienlijke verbetering hebben be-
tekend. Nog méér zou een dergelijk

voornaam en brillanl musiceren op
een mooie zomeravond in het Vij-

verpark lot zijn recht komen, want
het werkelijk genieten werd nu
meermalen gehinderd door hel
langs komend motorisch verkeer.
Bovendien had men de tent rond-
om open gelaten, om óók de slrand-
bezoekers te kunnen laten genieten.

Dit had echter lot gevolg, dat véél

van hel geluid verwaaide en hel
samenspel dikwijls verloren ging.

Doch al met al kan muziekmin-
nend Zandvoort stichting „Touring
Zandvoort" dankbaar zijn voor dit

buitengewoon muzikaal gebeuren,
waarmede men zéér velen aan zich

heeft verplicht, een gebeuren, dal
lot één der voornaamste gebeurte-
nissen van het zomerseizoen kan
uitgroeien, mits men liet geeft op
de juiste plaals, d.i. des avonds in

een rustige omgeving.

Om de zilveren watertoren

Het heeft Zandvoortmeeuwen, de
organisator van het- jaarlijkse lour-
nooi om de zilveren watertoren, dit

jaar niet meegezeten. Mei een on-
derste plaats hebben tenslotte de
gastheren genoegen moeien nemen,
na een voetballournooi, dat door
sub-tropische temperaturen niet
alleen hel uiterste van de spelers

vergde, doch waarin de organi-
serende ploeg steeds met enkele
invallers in het veld moest komen.
In de vóór-wedstrijden verloor

Zandvoortmeeuwen Dinsdagavond
10 Aug. reeds mei 3-2 van de 4e
klasser H.E.D.W., in te teleurstel-

lende wedstrijd, waarin men aan-
vankelijk met 2-0 vóór slond.

In de Donderdagavond 18 Aug.
gespeelde vóór-wedstrijd behaalde
T.Y.B.B., nadat hel einde met 1-1

was aangebroken, een overwinning
op II.B.C. door strafschoppen, na
een wedstrijd, die vooral in de
tweede helft vrij fors werd aange-
pakt.

In de verliezersfinale, die Zon-
dagmorgen werd gespeeld, kwam
Zandvoortmeeuwen legen II.B.C. in

hel veld en verloor na een matige
wedstrijd eveneens door straf-
schoppen, nadat hel einde met een
gelijk spel (1-1) was aangebroken.
Ook de vclcrancnplocg van Zandv.
meeuwen verloor na met 3-0 te

hebben voorgestaan met 4-3 van do
veteranen van Blauw Wil.

Tenslotte kwam in de üinale II.E.

D.W. tegen T.Y.B.B. in het veld.

Hel ging aanvankelijk gelijk op in

een prettige en sportieve wedstrijd,
waarvan de rust met 1-1 aanbrak.
Na rust loonde II.E.D.W. zich ech-
ter overwegend sterker en wist na
een vrij hard spel een 4-1 over-
winning te behalen, daarmede voor
dit jaar beslag leggend op de zo
begeerde Irophec.

Zo eindigde dil jaarlijkse voetbal-
lournooi met Zandvoortmeeuwen
op de 4de plaals; II.B.C. werd 3c;

T.Y.B.B. 2de, terwijl de 4de klasser
II.E.D.W. uit Amsterdam als over-
winnaar uit dit lournooi naar voren
kwam, een resultaat, dat zeker
door niemand was verwacht.

Lampekappen

A

PLASTIC PRODUCT
mol zijden glans. Moderne
dessins en fraaie kleuren I

Met spons en zeem schoon te

maken.

Lel op liet fubriekseliket:

Allccnvcrkoop voor Zandvoort

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5*7 — Tel. 2974
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Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Niets nieuws onder de zon
WANNEER V het

mi) persoonlek
vraagt, dan heeft
hel gepraat over
Zandvoort van
onze badgasten,
naar aanleiding
van eau ingesteld

onderzoek door liet geografisch
instituut van de Rijksuniversiteit te

Utrecht, dal in 195-1 plaats had mei
het oogmerk, de ontwikkelings-
mogelijkheden van Zandvoort vast
te stellen, weinig opwindends en
lueinif/ nieuios aan het licht ge-
bracht.
Nog afgezien van de vraag of hel

nut heejt, dit rapport, — in ee?i

slechte zomer gemaakt — ee?i jnnr
later na een goede zomer — en het
rapport is nog niet eens verschenen,
straks nog te gaan bestuderen, zijn
er vele dingen in, die met hel oog
op de ontwikkelingsmogelijkheden
van onze badplaats van nul en
gener waarde zijn. Ik doel hier op
de loslopende honden op hel strand,

op het plaatsen van lumtoestellen
op het strand, op hel bouwen van
schuilhutjes in de duinen; het
plaatsen van banken op de Boule-
vards. Ik vfaag mij aj: toat lieejl

dal nu met de toekomstige onl-
luikkeling van Zandvoort te maken?
Ook verder bevallen deze uitin-

gen van de badgasten in 1954 wei-
nig nieuios en niets, mat iue al

lang niet reeds wisten, o} waaraan
reeds niet ivordl gewerkt. Fiets-
paden door de duinen, daar sprak
m'n opa al ower, en het tekort aan
amusement zowel voor kinderen
als voor volwassenen, dal wordt
door een ieder in de na-oorlogse
jaren reeds lang als een gemis
gevoeld.
Zo zou ik kunnen doorgaan, luanl

alles is even eng en bekrompen en ik

zou haast zeggen: hel pessimisme
van een uitermate slecht seizoen
ligt in deze badgasten-uitlatingen
opgesloten. Voor mij staal vast, dal
wonneer men deze enquête dit jaar
zou gehouden hebben, het resultaat
rveer geheel anders zou zijn geweest.
Als wc aan da hand van deze uil-

lalingen hel Zandvoort van de toe-
komst moeten gaan bouiven, dan
ziet hel er luct héél droevig «il.

Wanneer zal Zandvoort zichzelf nu
cindelijlc eens gaan uittillen bouen
de enge bekrompenheid van het
dorpse, wanneer zal Zandvoort
cindelijlc eens over gemeente- en
landsgrenzen heen gaan zien en
ervan overtuigd raken, dal grote
mogelijkheden zich voor de bad-
plaats voordoen?
Het kan niet ivorden ontkend,

dal we een lijd van evolutie door-
maken, een lijd, die moeilijk is en
voor velen nog ival onwennig, dat-
zet/de beleefde Zandvoort, toen het
van vissersplaals lol badplaats
word. Maar lue zullen nu toch zo
langzamerhand moeten gaan inzien,

dal Zandvoort als het ware in de
richting van groot ivorden gedron-
gen wordt. We kunnen geen andere
kant uit, omdat Zandvoort, dit

seizoen bewijst dat zo onomstotelylc,
bij landgenoot en vreemdeling
steeds meer in trek komt.

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Dat wil niet zeggen, dat daarom
de sfeer en de intimiteit van ons
oude dorp moet ivorden verivaar-
loosd, die blijkbaar — en gelukkig,
door onze badgasten zo hoog op
prijs wordt gesteld, we wisten ook
dit al reeds lang, dal Zandvoort dat
zo geheel eigen ondefinieerbare
heeft, dat elke bezoeker aantrekt,
integendeel, we zullen die intimi-

teit van ons oude dorp zo hoog
mogelijk dienen op te voeren. Kivam
onze burgemeester in dit opzicht
reeds niet met zijn Kerkstraat-
plannen? Maar aan de andere /ca?it

mogen we bij ons oude dorp niet

blijven stilslaan wanneer grote
mogelijkheden voor hel grijpen
liggen.

Persoonlijk ben i/c zéér benieuwd,
ival de conclusies in hel rapport
van de enquête-commissie zullen
zijn, mede naar aanleiding van
deze badgasten-uitlatingen. Ik ben
daar werkelijk zèèr benieuwd naar.
Ik lees in deze uitlatingen geen
tooord over ons circuit, toch onoe-
tivijfeld een belangrijk iets in liet

leven van Zandvoort, geen woord
over liet V.V.V.-iuerk, nóg belang-
rijker dan ons circuit, geen woord
over hotel Bonwes en geen woord
over hetgeen . onze badgasten den-
ken over de toekomstplannen,waar-
mede Zandvoort zich momenteel
bezit; houdt. Geen woord van de
vele Duitsers over de tue?iselykjieid

van de stichting van een kuur-oord
in onze gemeente en ze lopen er
allemaal even hoog mee wen, och
er is zoveel, dat ons bezig houdt en
waarvan we geen ivoord horen.
Misschien ivordl dal voor hel rap-
port bewaard en dat is Ie hopen,
ivant daarom gaat hel in de eerste
plaats.

Dal men onze flats over het alge-
meen, lelijlc vindt en onze villabouw
mooi, zegt mij niets, ivanl er is nog
véél meer dat ik of mooi, of lelijk

vind, óók veel nieuwbouw, die met
het oog op de toekomstige ont-
wikkeling van onze badplaats nu
volkomen onverantwoord bly/ct te

zijn geweest. Daarover hoop ik in

een volgend artikel non wal uit te

weiden.
Laat ons hopen, dal het geogra-

fisch instituut breed ziel en bieecl

oordeelt, vèr over de grenzen van
land en gemeente, ivant aan be-
krompenheid en klein dorpshcid
heeft Zandvoort niets. Tè lang
wordt daar reeds mee gelobd. K.

Expositie Hans Wallig

Gedurende deze zomer-
maanden exposeert onze plaats-

genoot, de heer Hans Wallig, in

hotel Bouwes enkele van zijn aqua-
rellen, waaronder enkele nieuwe
zich bevinden. Reeds eerder schre-
ven wij over hel werk van hem,
naar aanleiding van zijn in liet j.I.

voorjaar gehouden expositie in het
Kunslnijvcrhcidshuis „Donanda".

Bij hem thuis namen wij dezer
dagen levens kennis van de laatste

door hem vervaardigde werken,
liet is wonderlijk, de evolutie gade
Ie slaan, die de heer Wallig door-
maakt. Zijn werk, aanvankelijk zich
concentrerend op kleur en schoon-
heid, zich uitend in bewonderens-
waardig fijn en minutieus uitge-

werkte voorstellingen van bloemen
en planten, waarbij zich een grote
liefde voor de ragfijne schoonheid
van een enkel takje, een ontlui-
kende bloem c.d. openbaarde, ken-
merkt zich in zijn laatste stukken
door een monotone vaalheid, die
door do voorstellingen beklemmend
en angstwekkend werkt. Doch daar-
naast schiep de heer Wallig een
tweetal aquarellen, het zee-aqua-
rium-leven uilbeeldend, van een zó
ragfijne schoonheid in kleur en
gestalte, dat hij daarin kennelijk

weer teruggrijpt naar de begin-
neirodc van zijn schilderkunst. Hel
is zeker buitengewoon interessant

deze twee uitersten in zijn werk
gade te slaan, werk, dal steeds

Langs de Vloedlijn

Een sterke overtuiging leidt

altijd tot overwinning der
moeilijkheden.

Sirius.

meer belangstelling gaat trekken on
waarvoor maar één woord past,

n.1. „bewondering". Het zal ons en
velen met ons, voortdurend interes-

seren, in welke richting de heer
Wallig zich tenslotte zal gaan ont-
wikkelen.

Wielrennen
In de 4c rit. der zomercompetitie

van II.S.V. „De Kampioen", welke
bestond uit sprinlwcdstrijden, klas-
seerde Klaas Koper zich als 3e bij

A en B klasse, achter A. Voorling
en D. Bes. Bij de junioren ver-
overde Jan Ramkema een 4e en
Ab Tump een 8e plaats.

Zandbouwwedstrijd
ging niet door
Daar zich voor de zandbouw-

wedstrijd voor volwassenen, welke
voor Woensdagmiddag j.1. door
slichting „Touring Zandvoort" was
uitgeschreven, geen gegadigden
hadden gemeld, kon dit evenement
geen doorgang vinden. Was de
aanhoudende warmte hiervan oor-
zaak, of laat men dit bouwen met
zand liever aan de jeugd over?

Dat DE KL. BIJENKORF bij U
thuis komt demonstreren indien U
interesse voor een TELEVISIE-

TOESTEL heeft?

WEET U
dat De KI. Bijenkorf om de Tele-
visie meer bekendheid te geven als

attractie Uw toestel financiert

zonder rente-berekening

WEET U
hoeveel tientallen guldens U er mee
spaart? Komt U eens met ons pra-

len, hel kan U enkel

voordeel brengen.
Radio-, Televisie- en Wasmachine-specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELER 2658

in de nieuwste
TAUNUS '55Autorijlessen

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

Een bloemetje hoort erbij!
Bestel of haal ze bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in vele soorten.

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Van Donderdag 1 Sept. tot Woensdag 7 Sept.

wegens vacantie
GESLOTEN

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 20
SUCCES

Telef. 3136

Maandag 12 September
beginnen de lossen

Boekhouden
M iddenstandsexamen
Mod. bedrijfs-

administratie
Inlichtingen* Maandags van 7 tot 9 uur.
N. J. Th. Schmidt, leraar boekh. M.O.,
Julianaschool, Brederodestraal 15, Zandvoort.
ielef. 14506, Haarlem.



Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het traditioneel jeugdlournooi van
Zandvoortmeeuwen dat j.1. Zondag
werd gehouden, had een zeer vlot
verloop. De diverse adspirant-elf-
tallen hebben een enthousiaste en
sportieve strijd geleverd om de
prijzen. In groep A werd D.C.O.
winnaar van de wisselprijs, terwijl

in groep B het. b-elftal van Zandv.
meeuwen beslag legde op de Ie prijs.

De uitslagen waren als volgt:

Groep A:
Zandv.meeuwen a-D.C.O. a
E.H.S. a-Vl. Vogels a

Winnaarsjinalc:
D.C.O. a-Vl. Vogels a

Verliezersfinale:

Zandv.meeuwen a-E.II.S. a

1-3

2-3

2-1

2-0

I-O
5-1

1-1

Groep D:
E.H.S. b-Vl. Vogels b
Zandv.meeuwen b-D.C.O. b

Winnaarsjinale:
Zandv.meeuwwen b-E.II.S. b

(Z.m. wint door strafschoppen).
Verliezers/male;

VI. Vogels b-D.C.O. b 9-3

Als afwisseling van dit tournooi
werden nog twee tussenwedstrijden
gespeeld door welpen (spelers onder
de 12 jaar) van Zandvoortmeeuwen
en E.H.S. De resultaten waren:
Zandv.meeuwen a-E.II.S. a 3-0

Zandv.meeuwen b-E.II.S. b 0-1

De training.

Nu de competitie voor de deur
staat, wordt de training bij Zandv.
meeuwen vanaf heden flink ter

hand genomen. Zowel de voetballers
als de handballers worden in de
gelegenheid gesteld aan de weke-
lijkse oefeningen onder leiding van
de heer S. Plooijer deel te nemen.
Het trainingsschema is als volgt
vastgesteld:

Dinsdag: 4.30-5.30 uur jeugdhandbal
7.30-9.30 uur kerngroep voetbal.

Woensdag: 2-2.30 uur welpen;
3.30-5 uur adspiranten;
7-8 uur handbal heren;
8-9.30 uur voetbal junioren en
lagere elftallen.

Vrijdag: 7-8 uur dames handbal;
8-9.30 uur kerngroep voetbal.

Het bestuur verwacht dat de leden
ruimschoots gebruik van deze
oefenlessen zullen maken.

Postduivensport
Op Zondag 21 Augustus hield de

postduivenver. „Pleinos" een wed-
vlucht vanaf Chimay voor jonge
duiven over een afstand van 200 km.
Gelost om 7 uur 40 min. met Oos-
tenwind tegen arriveerde de eerste
duif om 11 uur, 52 min. en 32 sec.

De uitslagen waren: G. Driehuizen
1 '6 11 17; J. Schrander 2 3; II. Bar-
te'ns 4; II. Lansdorp 5 12 16 17; A.H.
Daane 7 8; Corn. Koper 9; Th.H.
vd.. Meulen 10 14; C. Visser 13;

A.C. Molenaar 15; C.K. Draijer 19.

Wielrennen
In de vijfde rit van de zomer-

competitie van H.S.V. „De Kam-
pioen" waren de resultaten van
onze plaatsgenoten: A en B klasse
KI. Koper de 3e plaats en bij de
Junioren A. Tump de 4e en J. Ram-
Icema de 6e plaats.

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

De kleuren van na-zomer
EN KOMENDE HERFST

vindt U in rijke pracht in de bloemen uit:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grajwerk.

Autorijlessen %A%N™^t
Autorijschool IJmond

Reeds méér dan 2 jaar in Zanduoort
met véél succes werlczaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

IN BESLAG GENOMEN
LOGES

HERENHORLOGES,
HERENHORLOGES,

aangekocht door de firma

Ph. BONEWIT
Onderstaande aanbieding loopt beslist spoedig ten einde! Haast U om nog van deze uitzonder-
lijke gelegenheid te profiteren. Ook de grootste voorraad raakt eens uitgeput ! ! !

* Een grote partij dames- en herenhorloges, welke door de
* Nederlandse recherche in beslag genomen was.
* Een der grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappijen
* stelde de Fa. Bonewit in de gelegenheid bovengenoemde
* Zwitserse merkhorloges aan te bieden

Ver beneden de ^2 prijs
1 jaar garantie, 2 jaar verzekerd, vanaf ƒ 8,50

goudkleurig met centr. sec. wijzer 1 jaar gar.,

2 jaar verzekering, vanaf ƒ 10,

—

DAMESHORLOGES, doublé-kleurig, m. 1 jaar gar., 2 jr. verz. v.a ƒ 12,50

15-STEENS BLOCANCRES, 2 jaar" gar. 2 jaar verzekerd v.a ƒ 25,—
17-STEENS HEREN SHOCK-' en WATER PROOFS, 2 jaar gar. 2 jr.verz. v.a. ƒ 35,—
21-STEENS HEREN SHOCK- en WATERPROOFS, 2 jaar gar., 2 jr.verz. v.a. ƒ 40,—
14 KARAATS GOUDEN DAMESHORLO GES 15- en 17- steens ancres,

verk.prijs ƒ 225,—. Nu vanaf ƒ 85,

—

ROEPENDE KOEKOEKSKLOKKEN met 2 jaar schriftelijke garantie v.a. ƒ 9,75

Duizenden en duizenden pendules, bimbam- en koekoeksklokken

TEGEN ABNORMAAL LAGE PRIJZEN!
DOUBLé-KLEURIGE BANDEN, vanaf ƒ 4,50

STALEN BANDEN, Ie klasse kwaliteit vanaf ƒ2,50
STALEN DAMESBANDJES vanaf ƒ 8,75 thans ƒ 2,50

WEKKERS, met 2 jaar garantie, verkoopprijs ƒ 12,50, NU .... ƒ 6,75

SCHOORSTEENKLOKKEN, van ƒ42,50, thans voor ƒ19,50
Slechts enkele duizenden stuks

'

>

REISWEKKERS, in lederen étui en in diverse fraaie kleuren met 2

jaar gar. Verk. prijs ƒ37,50. Nu v.a. ƒ 14,75

WIJ ZIJN DE ENIGE ZAAK IN NEDERLAND MET
DUIZENDEN EN DUIZENDEN MERKHORLOGES.

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U!
Het stelt U nooit teleur

DE GROTE KLOK hangt boven de deur!

Aangezien onze verkoop zo overweldigend is geweest, loopt V het risico als U er

niet spoedig bij komt, dat dit' geweldige buitenkansje U ontgaat.

jg^T WACHT DUS NIET TE LANGU KOMT NOG HEDEN!! "%@
fc Tegen bovengenoemde prijzen verzenden wij alles

-fa onder rembours, zonder extra kosten!! ' (Geen zichtzendingen).

•fc Bovendien geven wij aan elke koper(ster)

£ een KOSTBAAR VAQANTIEGESCHENK

Ph. BONEWIT
Alb;Cuypstr.166en186, Tel. 790978 en 793489, Amsterdam
ALLE BETAALZEGELS WORDEN BIJ ONS IN BETALING AANGENOMEN.
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Drenkelinge
uit zee
geschept
De oude Zandvoorters
onder het groot aantal
toeschouwers die Zon-
dagmiddag omstreeks
half vier uit zee vóór
bad Zuid met het groot-
ste gemak een drenke-
linge door een helicop-
ter uit zee zagen schep-
pen en netjes op het
strand deponeren, zul-

len stellig nog weer
eens even herinnerd
zijn aan de tijd, nog
niet zo héél lang ge-
leden, dat zwemmen in

zee een totaal onbekend
iets was en het baden
slechts dan zonder ge-
vaar, wanneer men, ge-
kleed in een soort ski-

pak, onder het toeziend
oog van de badvrouw
uit de omluifelde bad-
koets kroop, zich even
.flink liet natspaüen, om
dan weer zo gauw mo-
gelijk in de koets te
verdwijnen en natuur-
lijk mannen en
vrouwen streng ge-
scheiden. Er is in liet

strandleven sindsdien
wel liet een en ander
veranderd, óók aan het drukbevolkte
Zandvoortse strand. De enorme
drukte, die in de loop der jaren
ontstond de drang naar baden en
zwemmen, die steeds groter werd,
deed de gevaren, hieraan verbon-
den, toenemen en elk jaar opnieuw
zijn de gemeentebesturen van onze
kustplaatsen erop uit, het reddings-
werk aan de kust meer en meer te

perfectioneren, niet alleen door
vooraf te wijzen op de gevaren aan
het baden en zwemmen in zee ver-
bonden, doch óók om de hulpver-
lening steeds doeltreffender te

maken.
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De drenkelinge veilig zwevend tussen hemel en aarde.
Cliché welwillend afgestaan door Haarlems Dagblad.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„De raed heb 't nieuwe kift-

saizoen weer in'ezet!"

Als zodanig zal óók de reddings-
demonstratie, die Zondagmiddag
met een helicopter werd gegeven,
moeten worden gezien, want, naar
burgemeester Mr. H.M. van Fenema
ons mededeelde, was deze demon-
stratie véél méér dan de mogelijk-
heid te demonstreren van een red-
ding op deze wijze, doch moet dit

bovenal gezien worden als een wijze
van redden die voor de samen-
werkende kustplaatsen van het
hoogste belang kan zijn. Het ligt

n.1. in de bedoeling, de particuliere

eigenaar van de Hiller-helicopter,
namens de gemeentebesturen van
Scheveningen, Noordwijk en Zand-
voort te verzoeken, zijn toestel op
hoogtijdagen ter beschikking te

stellen voor strand-surveillance
tussen genoemde plaatsen met
voortdurend radio-contact tussen de
reddingsbrigades en politie op deze
stranden, opdat direct kan worden
ingegrepen, wanneer zich moeilijk-
heden zouden voordoen. Dat men
de vele genodigden van het nut
van een dergelijk voornemen vol-

komen overtuigd heelt, dat heeft"
deze demonstratie zéker duidelijk
getoond.
Er waren zéér vele genodigden.

Wij zagen o.a. Zandvoorts burge-
meester, wethouder W. van der
Werff, de heer Longayroux namens
Stichting „Touring Zandvoort", be-

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Grote prijsverlaging!
SCHEEPJESWOL 100 gr.

van ƒ2,85 NU ƒ2,50
NEVEDA WOL 100 gr.

van ƒ2,90 NU ƒ2,60
LEITHEM BABY WOL 100 gr.

van ƒ3,10 NU ƒ2,65
DURABLE SPOBTWOL

100 gr. van ƒ2,55 NU ƒ2,30

Jaeger wol 50 gr. NU 79 CENT
Zie onze nieuwe collectie

Dames pullovers
met 10'la korting.

GROOTSTE SPECIAALZAAK
IN WOL

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099'

oigfflM Nv.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:

Orchestre

Theo van der Zee

Wegens enorm succes
ook voor de maand
Sept. geprolongeerd

AESTHETISCHE ONTWERP COIFFURES

VOOR SPORT EN UITGAAN

adviezen

voor

haar- en

huidverzorging

ilagdijki

9-6 uur

bthalvt Dinsdagi
"Nguvelle création

automne 1955

airconditioned permanent
'~~

50JL
JOIIJ.SUVKERBIIVK

Thorbeckestraat II Zandvoort Tel. 3382

OOK WIJ
gaan met de

belasting-

verlaging
mee!

EPEDA MATRASSEN nu reeds vanaf .
.ƒ 74,50

VILTZEIL KROMMENIE NU ƒ3— per meter

Tapijten, karpetten, lopers, gordijnstoffen,

vitrages, cocosmatten en lopers zijn even-

eens onder deze prijsverlaging begrepen!

VRAAGT U ONS EENS
GEHEEL VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN!

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 .

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6
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Zomer en winter geopend Opgericht anno 1903 Gezelligheid

Van 1 Sept. af dagelijks 8 uur de bekende pianist HARRY DE GROOT
van het ensemble EDDY CHRISTIANI.

HOTSL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks:

Orchestre

TOM BOOT

In ons cabaretprogramma:

HOLA PARDI
danseres

*

WILMA WENDT
dans- en goochelnummer

•

WESTER
spel met schaduwen

*
Zondagmiddag Matinee

\. /
(Vervolg van patr. I).

stuur en vele leden van de Konink-
lijk Noord- en Zuid Hollandse red-
dingsmaatschappij en van de Zandv.
Reddingsbrigade, de bereden Rijks-
politie, het corps Zandvoortse
strandpolitie onder leiding van
korpschef H. P. Huijsman en ver-
schillende leden van de gemeente-
raad. Op het strand en langs de
Boulevard was de belangstelling zó

groot, alsof het afsteken van een
vuurwerk elk ogenblik te gebeuren
stond.

Precies om drie uur verscheen de
Hiller boven de duizendkoppige
menigte en begon met het uitwer-
pen van flinke aantallen pakjes
sigaretten, gebonden aan blauw-
witte linten, hetgeen 'n ware storm-
loop van de jeugd ontketende, om
één van deze uit de lucht gevallen
buitenkansjes te veroveren. Vervol-
gens werd op een afgezet strand-
gedeelte een perfecte landing uit-

gevoerd. Nadat het oranje-schepnet
onder aan de machine was vastge-
maakt en de charmante jeugdige
voor drenkeling spelende Marion
van der Linden met een reddings-
vlet in zee was gebracht, steeg de
helicopter, na het ontketenen van
een miniatuur-zandstorm over de
toeschouwers, wederom op en
schepte, na enkele malen over de
drenkelinge te hebben gecirkeld,

deze met feilloze zekerheid op, om
daarna naar het strand terug te

keren, waar Marion uit de op
geringe hoogte boven het strand
hangende vogel weer veilig op het
strand terugkeerde. Het ging alles
met een. verbluffend gemak en een
feilloze zekerheid en een spontaan
applaus uit het publiek bewees wel,
hoezeer men deze demonstratie had
gewaardeerd. Inderdaad openen
zich met het op deze wijze redden
grote mogelijkheden, mogelijkheden
die men in het komende seizoen ten
volle hoopt te benutten om daar-
door meerdere hulp te kunnen bie-
den aan hen, die de koelte van de
zee opzoeken, doch haar gevaren
niet kennen of onderschatten. . K.

Doktersdlenst

A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers,
Koninginneweg 34, Telef. 2813.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma*
Tolweg 6, Telef. 2816.

Een derde zaak
Heden, Vrijdag 2 September, heeft
parfumerie Hildering een derde
zaak geopend, n.1. in Haarlem in de
Grote Houtstraat no. 128. Naast de
bekende zaak in de Kerkstraat heeft
men nog een winkel in de Vijzel-

straat no. 135 te Amsterdam. Het is

zeker een belangrijk en vermeldens-
waardig feit. Parfumerie Hildering
maakte haar bedrijf in Zandvoort
tot één der meest populaire in onze
gemeente, alom bekend, zowel bij

badgast als inwoner en dank zij

hun onvermoeibare energie en groot
doorzettingsvermogen hebben de
beide eigenaren de zaak van hun
vader, wijlen de heer Hildering,
verder opgebouwd en vervolmaakt
en de gebroeders Hildering smaken
thans het genoegen een derde zaak
te openen.
Wij feliciteren hen van harte met

deze nieuwe uitbreiding. Hoe mooi
zou het geweest zijn, wanneer vader
Hildering hiervan nog getuige had
mogen zijn. Van harte wensen
wij hen óók in de nieuwe zaak het
succes, dat zij zozeer verdienen.

Laatste zomeravond-concert
De door Stichting „Touring Zand-
voort" in Juli en Augustus ge-
organiseerde serie zomeravond-
concerten, waarmede men badgast
en inwoner een zo groot genoegen
bewees en waarvoor de belangstel-
ling steeds zéér groot was, werd
Zaterdagavond besloten met een
zéér geslaagd optreden van de
Zandvoortse muziekkapel met mede-
werking van het tamboercorps,
waarmede het openen en sluiten
van dpzé concertenreeks door de
stichting aan de plaatselijke kapel
werd overgelaten. Aan het concert
op het Raadhuisplein ging een
muzikale rondgang door het dorp
vooraf, waarmede véél succes werd
geoogst evenals met het daarop
volgend concert in de tent, waar
directeur J. J. Wildschut en zijn

ensemble de vele toehoorders een
prettig, populair en met véél muzi-
kaliteit gebracht programma bood.

Stichting „Touring Zandvoort"
heeft met deze zomeravond-concer-
tenreeks, die dit jaar begunstigd
werd door uitzonderlijk fraai weer,
de dank en waardering van zéér
velen geoogst en er ongetwijfeld
véél toe bijgedragen dat óók in de
avonduren de zo zeer begeerde
seizoensfeer bewaard bleef.

KOPERs
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Zandvoortmeeuwen
Na de enigszins teleurstellende

start van onze Meeuwenploeg in het
tournooi.om de zilveren watertoren,
namen onze geelblauwen Zondag j.1.

in een vriendschappelijke wedstrijd,
die van begin tot einde het aanzien
ten volle waard was, op fraaie wijze
revanche, door met 2-0 van de
R.C.H.-reserves te winnen, een
stand, die reeds met rust bereikt
was. Dat geeft de burger weer
moed voor de komende competitie.

Het tournooi om de Gebrs. de
Graaff wisselbeker voor Zaterdag-
middag-elftallen werd dit jaar Za-
terdag'j.1. gewonnen door IJmuiden,
door met 3-1 te winnen in een aan-
trekkelijke wedstrijd van Zand-
voortmeeuwen. Tweede werden dus
onze Zandvoorters, 3de Kinheim en
vier Telefonia. De voorzitter van
Zandvoortmeeuwen, de heer C.

Slegers, reikte na afloop de prijzen
uit.

En nu maar afwachten, wat de
komende competitie ons brengen zal.

Zet 'm op jongens, het zal erom
spannen en er staat héél wat op het
spel

!

Hiermede geef ik U kennis
van het plotseling overlijden
te Amsterdam van mijn goede,
zorgzame man

Douwe Kamstra
in de ouderdom van 59 jaar.

F. E. Kamstra-Schütte.

Zandvoort, 27 Augustus 1955.

Zuiderstraat 1.

De begrafenis heeft plaats ge-
vonden op Woensdag 31 Aug.
'55 op het R.K. kerkhof, alhier.

Benoeming kapelaan
Naar wij vernemen is kapelaan

J. S. Steenman, thans verbonden
aan de parochie van de H. Agatha
te Zandvoort, benoemd tot kape-
laan van de parochie van O.L.
Vrouwe van Goede Raad te Den
Haag. In zijn plaats is te Zandvoort
benoemd kapelaan L. Cornelis uit

Alkemade. Door zijn bescheiden
optreden wist de jeugdige kape-
laan Steenman in Zandvoort veler
harten voor zich te winnen tijdens

de betrekkelijk korte periode van
nog geen twee jaar, die hij in Zand-
voort werkzaam was. Zijn heen-
gaan zal zeker door velen worden
betreurd. Van harte wensen wij
hem in zijn nieuwe standplaats
Gods beste Zegen toe.

Langs de Vloedlijn

Onze krachten nemen toe in
verhouding tot de hinder-
nissen die men haar in de
we9 le9t- Rapin.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.

Voorber. H.A.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK,
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
7 uur: Dr. G. Snijders,

pred. te Haarlem. Jeugddienst.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:
Prof.Dr. M.A. Beek, uit Amsterdam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6,30-7,30-9 uur
(Hoogmis) en 11 u. Des avonds 7 uur
Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.,

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag n.m. 8 uur samenkomst

in de nieuwe Consistorie der Herv.
Kerk. Spr. Joh. H. v. Oostveen,
evangelist te Voorburg.

HARRIET HUBBARD

=4yer
PARIS

Produits de Beauté

In Zandvoort verkrijgbaar bij

:

I. AUKEMA
Haute Coiffure

v.h.chef-kapper m.s. „Oranje"

TRAMSTRAAT 11, TEL. 2723

Wij geven U gaarne deskundig
advies voor Uw haarverzorging

40 jaar raadslid

Door een onverwachte toevloed
van advertenties moest helaas ons
artikel over de heer C- Slegers, die
Woensdag 7 Sept. a.s. het feit her-
denkt, dat hij 40 jaar lid is van
Zandvoorls gemeenteraad, tot ons
volgend no. blijven overstaan.
Ook de rubriek „Uit Zandvoorts

verleden" moest, zéér tot onze spijt,

wachten.

Extra reclame

Slagerij Burger
'Alleen Vrijdag en Zaterdag:

750 gr. Dooit. R. lappen en
250 gr. Runcivet

samen f 2,80

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en 100 gr. Gek. Worst(69ct
Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. (1,25
250 gr. Hard vet f 0,28
200 gr. Leverworst 10,39

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltectraat 3 - Zandvoort - Tel. 2994-2643



Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

D. BEEK
TANDARTS

! 2 - Tele

Afwezig

TANDARTS
Tolweg 2 - Telef. 2100

van 1 t.m. 23 SEPTEMBER

G. N. KRUISHEER
TANDARTS

De Favaugeplein 13

Na 1 Sept. a.s. spreekuren
voor verzekerden bij Haar-
lem en Omstreken en Zie-

kenzorg: Maandag, Woens-
dag, Vrijdag 8,30-9.

Zaterdag 12-1.

WFHHFffSA

RUILEN: Aangeb. een
woning te Amsterdam,
Haarlem of Zaanstreek.
Gevraagd: een woning in

Zandvoort, geschikt voor
pension. Br. no. 13-15 bur.

van dit blad.

TE KOOP: Rokcostuum.
in zéér goede staal. Bil-

lijke prijs. Br. onder no.

13-19 bur .van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Door echtpaar m. 1 kindje
voor de wintermaanden op
contract te huur gevraagd
ongem. ZOMERHUISJE of
sousterrain. Br. m. prijs-

opg. no. 10, boekhandel
van Petegem, Kerkstr. 28.

VOOR HET KOMENDE
WINTERSEIZOEN
heeft La Mer, Zeestraat 26
telefoon 2196 voor enkele
avonden nog zaalruimte
disponibel voor vergade-
ringen, clubs, enz.

Ter overname aangeboden:
Compl. huiskamer in pri-

ma staat, bestaande uit 4

stoelen, 2 clubs, uilschuif-

tafel, dressoir, theemeubel
en lichtkroon. Te bevr.:

Tollensslr. 31, Zandvoort.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.

letter D, Haltestraat 12.

TE KOOP GEVRAAGD
door Zandvoorter v. zelf-

bewoning: HUIS en tuin,

vrij van huur. Br. no. 14-21

bureau van dit blad.

HOGE HYPOTHEKEN
aangeb. door particulier.

Br. no. 14-22 bur. v.d. blad.

TE KOOP: FLAT. Uitzicht

strand en zee. Centr. verw.
grote bergruimte. Br. let-

ter F, Boekh. van Petegem.

WONINGRUIL Parallel-

weg. Bovenhuis geschikt

voor groot gezin en ver-
huur. Gevraagd: liefst vrij

huisje. Br. letter B boekh.
van Petegem.

GEVRAAGD voor direct:

HULP i.d. HUISHOUDING
±17 jr. in kl. gezin. Mevr.
Termes, Brederodestraat 65

Onderwijzeres zoekt GE-
STOFF. ONGEM. KAMER
m. kook- en stookgelegen-
heid. Br. letters O. K.
boekhandel van Petegem.

KOSTHUIS GEVR. d. Hr.
Br. no.<?i';\Baltestraat' i2:

^0*0°°'

Heden ontvangen:

Johnny
Jordaan's
5e succesplaat

Jordaan
wals

Grote .

prijsverlaging
GRAMOFOONPLATEN
Philips, Decca enz.

van ƒ3,75 NU ƒ3,40.

Succes aanbieding:

Salonkast
met platenspeler
3. snelheden; 2 saffieren
platenrek v. 50 platen
compleet, speelklaar

f 149,50

THORBECKESTR. 15

TELEF. 3378

ENGELS
Conversatie

Examenopleiding
Privé- en clublessen

Inl.:

Mej. J.W. v. OVERKLIFT
Lerares Engels M.O.

ZANDV.LAAN 293.

TEL. 27577 (K 2500).

DAMES,
EEN MAATCORSET
tegen confectieprijs

Vw corset stuk?
Wij maken het vlug en
vakkundig. HAAGEN,
Dr. Gerkestraat 2b.

Wij gaan met VACANTIE!
en zijn GESLOTEN van
5 t.m. 11 SEPTEMBER.
Voor spoedreparaties zijn

wij echter geopend van
2 tot 3.30 uur.

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

r

Erkend fondsleverancier.

Apparatenlabriek
verkoopt bekend merk

STOFZUIGERS
rechtstreeks aan parti-
culieren, voor

f 110,- of 11,50 p.week

(Winkelprijs ƒ 135,—),

met garantie.

Bel vertegenwoordiger
telef. K 2500 - 39204.

IEDERE DAG een goede
daad! Uw goede daad voor
vandaag? Een tip vooreen
huis voor^;,La Mer" -

Zeestraat 26,' Telef. '219V

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2530

Vanaf Vrijdag 2 Sept. t.m. Maandag 5 Sept. 8 uur

GEORGE MARCHAL - GIANNA MARIA
CANALE in:

Theodora
DE BYZANTIJNSE KEIZERIN

Van circusmeisje tot keizerin! 'n Specta-
culaire film, maar dan op z'n Italiaans.

IN TECHNICOLOR. Toegang 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 6 Sept. t.m. Donderdag 8 Sept. 8 u.

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
GARY COOPER - SUSAN HAYWARD
CAMERON MITCHELL - RITA MORENO
in:

Satans 9 paradijs
Botsende hartstochten exploderen in een
geheimzinnig schone landstreek.

Toegang 14 jaar

Zondagmiddag 2.30 uur speciale matinee

Wij presenteren U de prachtige cowboy
film:

Dal der veedieven
Toegang elke leeftijd.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

Bridgeclub «Bridgen voor Pleizier»

B.v.P. Opgericht 10 December 1953 B.v.P.

Voor het

speelseizoen 1955-'56
kunnen zich nog enige

nieuwe leden aanmelden
schriftelijk of mondeling bij:

Dhr. G. R. Vleeming, Thorbeckestraat 14, of
Dhr. W. G. Gebe, Grote Krocht 30a.

Speelavond Dinsdags 7.30-11 uur.

Geen uitwedstrijden.

Telef. 2703

't Seizoen begint nu te verlopen,
op 't volgend jaar gaan we weer hopen.
Zandvoprt héél content,

Ontving ]n liejpe cent
En bij Drommel blijft ieder steeds kopen.

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraat 5

Philips Televisie
voor de komende wintermaanden!

Nu kunt U volop genieten van de
boeiende programma's en uitzendin-
gen. PHILIPS TELEVISIE, groot
beeld vanaf ƒ775,— of ƒ82,—. Het
restant kunt U dan bij ons sparen,
terwijl U alles hoort en ziel!

PHILIPS TELEVISIE, grootste
beeld ƒ1245,-. U kunt bij ons in de
televisiekamer het beeld vergelijken
alvorens U lot aanschaffing van een
Televisie-apparaat overgaat. Wij
plaatsen Uw antenne vakkundig!
Wij adviseren U steeds het beste!

Service 100%.

Radio - Televisie - Gramofoonplalen

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057

Voor alle inlichtingen:

Fa. J. K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS

Op z'n gemak!
Met een boek uit:

Boekhandel - Leesbibliotheek

V. J. VAN PETEGEM
Kerkstraat 28 '- Telef. 2793

Voor de

VEILING
welke zal worden gehouden eind
Sept. kunt U nu reeds goederen

opgeven.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan
TEL, 2164

DAMES!
Let op onze belangrijke aan-
kondiging volgende week, en

onthoudt één ding:

Parfumerie HILDEMNG
Kerkstraat 23 - Zandvoort

Telef. 2107

Vijzelstraat 135 - Amsterdam
,

Telef. 34670

en nu óók:
GROTE HOUTSTRAAT 128
HAARLEM - TELEF. 20536



Doet nu Uw voordeel!
Profiteert van de gelegenheid door nu Uw inkopen te doen!

Door het vervallen van de Omzetbelasting krijgt U op onze toch

al voordelige prijzen

10°| korting
Goedkoper zult U nooit meer kunnen slagen.

Alleen de betere kwaliteiten van gerenommeerde fabrikanten.'

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40
Steeds een stapje voor!

Telef. 2087
Steeds de nieuwste snufjes!

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooteries
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Maandag 12 September
beginnen de lessen

Middenstands-
examen

Inlichtingen Maandags van 7 tot 9 uur.

N. J. Th. Schmidt, leraar boekh. M.O.,

Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.

telef. 14506, Haarlem.

RADIOTOESTELLEN - SPELERS
WISSELAARS en GRAMOFOON-
PLATEN opnieuw in prijs VER-
LAAGD, in verband met vervallen

weeldebelasting!

Wij geven U onderstaand een voorbeeld:

Oude prijs Nieuwe prijs

BX 135 U. ƒ 87,— ƒ 80,—
BX 330 A. ƒ189,— ƒ169,—
BX 433 A. ƒ268— ƒ246,—
Bi Ampli ƒ525,— ƒ485,—

PHILIPS nieuwe wisselaar thans ƒ125,—,
wisselpen ƒ8,— extra.
PHILIPS platenspeler voor inbouw 'thans ƒ 79,

—

PHILIPS platenspeler in koffer thans ƒ112—
PHILIPS platenspeler met versterker
en luidspreker in koffer, thans ƒ198,

—

KOELKASTEN boven de 200 L. eveneens ver-
laagd in prijs!

Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst, na persoonlijk overleg de betaling
met U.

"'. SINDS 1930 *

e/iaa
""MOFOONP^^

KOSTVERLORENSTRAAT 7 TELEF. 2534

Slag
Dames, profiteert van onze enorme verlaging' rundvlees-prijzen

erij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

750 gr. Mooie Runderlappen f 2,25

1 50 gram pekelvlees 68 et.

1 00 gr. Ham
( QC ^4

100 gr. Pork \
O» CI«

lOOgr. Pekelvlees ; "7E Ai
10O gr. Gek.worst S ** ©!
250 gram Geld. gek. worst ' 85 et.

150 gr. Pork 50 et.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 et.

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,35

60 et.

f 1,90
500 gr. Dik Nlervet
500 gr. Schoudercarbonade
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder -prijsverhoging!
Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

TJam'es, wees practisch en haal. bij warm weer wat blikjes vleesconserven in huis!

Leuke Koninginnedagviering
De Oranjevereniging „Zandvoort"

verdient ongetwijfeld een woord
van waardering en dank om in onze
gemeente, ter gelegenheid van de
Koninginnedagviering een primeur
te brengen, n.1. een cabaret-varielé-
voorsteling in de open lucht. In de
muziektent op het Raadhuisplein
trad n.1. zowel des middags voor de
jeugd als 's avonds voor de ouderen,
op het gezelschap „Tonny van
Zwol" met een varieté-express",
die buitengewoon goed verzorgd
bleek. Dit experiment in de open
lucht slaagde zó boven verwachting,
dat het stellig aanbeveling verdient,

het in de toekomst te gaan herha-
len. De politie zorgde voor een uit-

stekende afzetting en van het ver-
keer werd dan ook weinig hinder
ondervonden. Zowel de kinderen
des middags als de ouderen tijdens

de avonduren genoten van een pro-
gramma, dat duidelijk te volgen
was, duidelijk te verstaan en zich
bijzonder eigende voor openlucht-
voorstelling. Technisch bureau
Feenstra, dat de geluidsinstallatie
verzorgde, had zich op zéér kundige
wijze van deze taak gekweten. Er
was voor beide' voorstellingen grote
belangstelling, voorstellingen die
uitmuntten door variatie en be-
schaafdheid en waarin véél knap
varietéwerk te bewonderen en te
genieten viel. Er was dan ook deze
laatste avond van het hoogseizoen
weinig van te merken, dat het sei-

zoen ten einde loopt. Het gezellig
drukke en prettig verlichte dorps-
centrum deed — hoewel toch vele
zomergasten vertrokken waren —
nog altijd denken aan het
drukke hoogseizoen. Het avond-
programma werd afgewisseld
door het optreden van de Zand-
voortse Muziekkapel (naast de tent
opgesteld), die vooraf een muzikale
rondgang door het dorp had ge-
maakt. Ook dit optreden droeg véél
bij tot verhoging van de feeststem-
ming. Met bijzonder veel genoegen
kan de Oranjevereniging „Zand-
voort" op deze zéér geslaagde dag
terugzien, waarover wij óók van 't

publiek niets dan lof hoorden. Over
hel algemeen werd zelfs deze keuze
gelukkiger geacht dan 't in vroeger
jaren zo traditionele afsteken van
een vuurwerk.

Een afscheid

De bereden Rijkspolitie, het corps
van zes man, onder leiding van ad-
judant de Best, dat deze zomer-
maanden op het strand alhier we-
derom heeft dienst gedaan, heeft
Woensdag op het raadhuis afscheid
genomen van Zandvoorts burge-
meester en de korpschef. De burge-
meester prees hierbij de uitne-
mende dienst, die het* corps in deze
uitermate drukke zomer in Zand-
voort had verricht. Er waren vele
dagen, dat men van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat onafge-
broken dienst deed. De samenwer-
king met de plaatselijke strand-
politie was voortreffelijk en men
maakte zich door de correcte en
tactvolle wijze van optreden zowel
bij de strandexploitanten als bij de
strandbezoekers vele vrienden. Van
harte hoopte Mr. van Fenema, dat
hetzelfde corps volgend seizoen naar
Zandvoort zou terugkeren. Adju-
dant de Best verklaarde met zijn

mannen met bijzonder veel genoe-
gen dienst te hebben gedaan in sei-
zoen 1955 en spraki de wens uit, dat
hij en zijn manschappen het vol-
gend seizoen wederom naar de bad-
plaats zou mogen terugkeren, na in'

de komende winterperiode weer in
Bilthoven dienst te hebben gedaan.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Sept. berijdbaar
4 . 4,35 11,30 16,57 24,— 8,30-15,00
5 5,09 12,— 17,30 —,30 9,00-15,30
6 5,45 12,30 18,08 1,— 9,30-16,00
7 6,26 13,30 18,49 2,— 10,30-17,00
'8 7,09 14,— 19,33 2,30 11,00-17,30
9 8,02 15,— 20,32 3,30 12,00-18,30

10 9,10 16,— 21,46 5,— 13,00-19,30
Samengesteld door P. v.d. Mye KCzn.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



WEET U
Dat DE KL. BIJENKORF bij U
thuis komt demonstreren indien U
interesse voor een TELEVISIE-

TOESTEL heelt?

WEET U
dat De KI. Bijenkorf om de Tele-
visie meer bekendheid te geven als

attractie Uw toestel financiert

zonder rente-berekening

WEET U
hoeveel tientallen guldens U er mee
spaart? Komt U eens met ons pra-

ten, het kan U enkel

voordeel brengen.
WEET U

dat de Electr. WASMACHINES per
1 Sept. belangrijk in prijs zijn

VERLAAGD!

WEET U
dat wij U kunnen leveren: Bico,

Edij, Erres, *A.E.G., Hoover, Miele
enz. enz. Betaling in overleg.

Radio-, Televisie- en Wasmachine-specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELER 2658

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of Motor
aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK .

Wij ruilen óók Uw oude brom/iets,

motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

FAMILIE-DRÜKU/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

In verband met afschaffing Omzetbelasting
geven wij op al onze in voorraad zijnde textiel-

goederen

10% korting
GROTE SORTERING WOL!

Alléén-verkoop in Zandvoort van
HOLLANDIA ONDERGOED.

De Veenendaalse
HALTESTRAAT 55 TELEFOON 2839

Te koop: Woonhuis
Hogeweg 26, vrij van huur. Inl. makelaar H. J.

Koning, Haltestraat- 62, Bakkerstr. 1. Tel. 2957.

KORT's IJZERHANDEL, M. M. J. van Seggelen
Haltestraat 1, VRAAGT voor direct:

flinke jongeman
om opgeleid te worden in de winkel.

Wij doen mee met de

prijsverlaging!
BOOTHALS JUMPER van .... ƒ3,95 NU ƒ3,20

JUMPERS, V4 mouw van ƒ3,25 NU ƒ2,50

Zuiver wollen DAMES VESTEN ƒ19,90

Zuiver wollen DAMES JUMPERS ƒ15,50

ENKALON KOUS ƒ2,50

DUBARRY, de Nylonkous óók voor U!

„De Kampioen"
fa. NOTTEN

HALTESTKAAT 59 — ZANDVOORT.

NOORDHOLL. PHILHARMONISCH ORKEST

Concertgebouw Dinsdag 6 September - 8 uur

Laatste zomerconcert
Dirigent: MARINUS ADAM.
Solist: DICK VAN DER VEN, piano.

Programma: Suite voor orkest - Labouchère;
Pianoconcert No. 2 - Saint-Saëns;
Symphonie No. IV - Tschaikowsky.

ENTREE ƒ0,90 (alles inbegrepen).

Kaartverkoop en plaatsbespreken bij Fa. Alphe-
naar, Kruisweg 49, Telef. 11532.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

SETTER SET
nu voordeliger!

SETTER SETS
dat zijn pas Nylons!

Afschaffing Omzetbelasting

dus prijsverlaging!

ENIGE VOORBEELDEN:
Oude Nieuwe
prijs prijs

Geel ƒ2,95 ƒ2,75
Zilver f 3,95 f 3,65

Blauw f4,25 f3,95
Paars f4,95 f4,50
Goud f 5,45 f 4,75

Mousse Nylons f8,50 f6,95

Anih. Bakels N.V.
Sinds 1874

Kerkstraat 29-31 - Tel. 2513

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Een dagje uit

Het jaarlijkse dag-uitstapje met
de Zandvoortse ouden van dagen
werd voor dit jaar door het comité
„Ouden van dagen Zandvoort" vast-
gesteld op Dinsdag a.s. Waarheen
de reis zal voeren houdt men angst-
vallig geheim, daar dit voor de
oudjes een verrassing moet blijven.

Tafeltennis

Maandag 4 Sept. a.s. 8 uur begin-
nen de trainingsavonden van de
tafeltennisafdeling van de R. K.
sportver. T.Z.B.. Ook nieuwe leden
zijn hartelijk welkom. De training
vindt plaats in 't Patronaatsgebouw
Grote Krocht.

Voor zwemmers
De oefenavonden van de zwem-

club „De Zeeschuimers'' vangen a.s.

Maandag- en Dinsdagavond weer
aan op de bekende tijden.

Als openingsreclame
nog slechts t.m. 5 September:

f2,45
HERENCOSTUUMS
MANTELCOSTUUMS
MANTELS - van f 4,5° voor

Gebracht en gehaald KERKSTRAAT 26.

CHEMISCHE WASSERIJ EN VERVERIJ

KEYSER
TELEFOON 2653

LEONIE MOLKENSOSR
Gediplomeerd spraak- en muziek-paedagoge

JULIANAWEG 16 - ZANDVOORT '

HERVAT MAANDAG 5 SEPT.

HARE LESSEN

De KLEUTER- en
r

KINDERZANGKLASSEN
vangen wederom aan op 5 SEPTEMBER om
15.30 en 16.30 in het Patronaat. Aanmelding van
nieuwe leerlingen aldaar.

SPREEKUUR AAN HUIS na telefonische afspraak: 2696.



¥&

ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING
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Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO „LION"
HALTESTRAAT 69 — ZANDVOORT

2 min. van het station
2 min. from the station

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

%&(;
AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

Nijdige gezichten in Zandvoorts raad

De Zandvoortse raadsleden hebben
het elkaar en het college in de
raadsvergadering, die Dinsdag-
avond plaats had, niet gemakkelijk
gemaakt. In dikwijls opgewonden
debatten vlogen de verwijten heen
en weer en de enige, die onder deze
zomer-stormpjes vrijwel onbewo-
gen bleef en trachtte af en toe wat
olie op de golven te gieten, was de
voorzitter, burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, aan wie kennelijk zo
nu en dan een zekere ironie
over de opgewondenheid der debat-
ten niet kon worden ontzegd.
Het begon al direct, toen bij de

ingekomen stukken een voorstel lag
om G. van den Bos en A. Koper
respectievelijk tot opzichter-teke-
naar Ie klasse en straatmaker bij

de dienst publieke werken te be-
noemen.

Hr. WEBER had bezwaar tegen
dit voorstel, want er gingen twee
mensen weg, die niet weg hadden
behoeven te gaan, wanneer men
rekening had gehouden met hun
wensen en grieven, waarop wet-
houder KERKMAN betoogde, dat
deze twee voorgestelde benoemin-
gen helemaal niet in de plaats
kwamen voor degenen, die onstlag
hadden genomen, om daarna aan
te tonen, dat er contact genoeg was
tussen superieuren en de twee die
weggingen, om hun wensen en grie-
ven kenbaar te maken.
Wethouder v.d. WERFF en de

VOORZITTER vielen hierin wet-
houder Kerkman bij.

Hr. TATES verklaarde daarop,
dat dit voorstel kwam op het aller-

laatste moment en dat de raad
thans voor het fait a compli werd
gesteld, binnen 24 uur te beslissen
over de benoeming van mensen,
waarvan men niets wist.

Nadat wethouder v.d. WERFF
had uiteengezet, dat dit voorstel
geen uitstel kon hebben, omdat "de
mensen moeten opzeggen vóór 1

September, stelde Hr. WEBER voor,
een commissie ad hoc te benoemen,
om eens een onderzoek te laten
instellen naar wat er eigenlijk aan
de hand is, „want het gaat", aldus
spreker, „tegenwoordig bij deze
dienst maar raar toe. De brand-
weerlieden lopen nu óók al weg en
er gebeurt nog véél méér. De raad
wil nu wel eens weten, wat er aan
de hand is en of soms de leiding

niet deugt".

Wethouder v.d. WERFF begreep
er niets van, doch Hr. TATES was
het eens met Hr. Weber, want
wethouder v'd. Werff weet bijna
nóóit iets.

De VOORZITTER betoogde, dat
wethouder v.d. Werff zéér veel
weet en dat hij dit hedenavond in
een besloten zitting nog zal ken-
baar maken, doch Hr. Tates was
nog niet overtuigd en zei, dat wan-
neer een wethouder van publieke
werken niets weet over het ontslag
van iemand, die 25 jaar in ge-
meentedienst is, dit wijst op een
gebrek aan contact en wilde daar-
om de benoeming van de Hr. Koper
aanhouden. Besloten werd, deze
benoeming in besloten zitting te

behandelen. Met 9 tegen 6 stemmen
werd daarna de benoeming van de
heer v.d. Bos goedgekeurd.

VASTSTELLING
GEMEENTEREKENING 1953.

Wanneer later de vaststelling van
de gemeenterekening over 1953

door de VOORZITTER aan de orde
wordt gesteld, welke in de raads-
vergadering van 2 Augustus j.1.

werd aangehouden, om de raads-
leden gelegenheid te geven tot in-

zage van de daarop betrekking
hebbende bescheiden geeft dit aan-
leiding tot een scherpe uitval van
Hr. TATES. In heftige bewoordin-
gen verklaarde deze, in de reke-
ningen te hebben zitten „neuzen",
waarbij hij had vastgesteld, dat

^^^^^^^^^ Verzoeke dit uiMe knippen! ^^^^™^^^™

VACANTIE
brood- en banketbakkers

Geopend van 4

tot en mei

10 September

SCHIPPER'S BAKKERIJ, Haltestraat 23.

Fa. KEUR, Diaconiehuisstraat 36.

Fa. VAN DUYN, Helmersstraat 26.

Fa. VAN STAVEREN, Zeestraat 48.

Fa. BALK, Hogeweg 27.

Fa. VAN DER WERFF, Gasthuisplein 1.

Banketbakkerij THOMAS, Haltestraat 13.

Banketbakkerij STEENKEN, Grote Krocht 20b.

Fa. HOUTMAN, Kerkstraat 15.

Patisserie THELIA, Galerij Thorbeckestraat.

Geopend van 1 1 Fa ' VAN VEEN, Helmersstraat 2.

. Fa. KOELEMEIJ, v.h. Kuneman, Haltestraat 33.
tot en met GORTER'S BAKKERIJ, Prinsenhofstraat 3.

17 September Fa. VAN DER MUS, Willemstraat 29.

Fa. RINKEL, Raadhuisplein 1.

. "Banketbakkerij BOSMAN, Kerkstraat 22.

Gedurende deze twee weken GEEN BEZORGING
en verkoop uitsluitend è CONTANT!

Gedurende deze twee weken zullen STANDPLAATSEN
gevestigd zijn op de volgende plaatsen: (van 10 tot 1 uur):

1. Plein bij HUGO DE GROOTSTRAAT.
2. Zr. DINA BRONDERSSTRAAT.
3. ZANDVOORTSELAAN, voor perceel no. 1.

door het college een album met
foto's werd aangekocht over het
afbraak- en wederopbouwwerk in

Zandvoort, niettegenstaande dit

voorstel in een besloten zitting

door de raadsleden werd verwor-
pen, waarop het college dit voorstel

had ingetrokken. Spreker achtte

deze houding van het college zéér

in-correct tegenover de raad, had
er geen woorden van afkeuring ge-

noeg voor en keurde daarom deze
rekening niet goed. „Ik was er al

bang voor", aldus spreker, „dat het
college dit zou doen en daarom
mag het college gerust weten, dat
ik voortdurend „op de uitkijk" heb
gestaan, waarbij ik dit feit moest
constateren de eerste maal, dat de
raadsleden gelegenheid kregen, in-

zage van de stukken te nemen".
Spreker achtte dit geval méér dan
ergerlijk!

Wethouder KERKMAN (kennelijk

opgewonden) zei, dat de Hr. Tates

nu wel met véél grote woorden en
véél bravour komt vertellen, dat er

door het college geheimzinnig ge-

handeld zou worden, maar spreker
kon de Hr. Tates wel wat anders
vertellen en dat is, dat het vorige

college reeds in 1947 aan een Zand-
voortse firma opdracht verleende,
zulk een foto-album samen te

stellen. Die opdracht was door het
oude college verleend en door deze
betaling van ƒ500,— door het hui-

dige college, werd voorkomen, dat
bedoelde firma een proces zou zijn

begonnen, waarvan de kosten véél

hoger zouden zijn geweest. Dit

college betaalde, wat het vorige

college bestelde. „Hr. Tates noemt
dit ergerlijk", zei de wethouder,
„maar ik erger mij aan de Hr.Tates,

want hij weet er geen „snars" van".
Hr. TATES (zéér kwaad): „Wat

Hr. Kerkman daar zegt, is onwaar,
maar meneer Kerkman zegt wel
méér onjuistheden".

De VOORZITTER: „Heren, heren,

een beetje olie op de golven alstu-

blieft".

Hr. TATES betoogde daarop, dat
het vorige college een aanbieding
kreeg, om uit de bezettingstijd een
album met foto's te kopen v.d. sloop

later aangevuld met foto's van 't we-
deropbouwwerk, maar de raad
wilde die foto's niet kopen, althans

niet van de sloop.

Hr. GOSEN meende zich te her-
inneren, dat in de nog al rumoerige
vergadering, waarin dit in besloten
zitting werd beslist, later besloten
werd, tenslotte dit maar aan het
college over te laten, waarop Hr.
DIEMER voorstelde dit nader te

onderzoeken. De VOORZITTER zei,

haast zeker te weten, dat het is,

zoals de Hr. Gosen zegt. „Rumoe-
rige raadsvergaderingen vergeet ik

altijd gauw", zei spreker, „en het
heeft bovendien geen 'enkele zin, er

langer over na te' praten".
Hierop diende Hr. TATES een

voorstel in tot afkeuring van de
rekening, welk voorstel echter
geen steun verkreeg, waarop Hr.
LINDEMAN voorstelde, in een
openbare vergadering de notulen,

betrekking hebbende op deze be-
slo'ten -zitting, voor te lezen, daarin
brjgevaljeh door de Hr. WEBER,
een voorstel, waartegen de voor-
zitter geen enkel bezwaar had, om-
dat het college niets te verbergen
heeft. De rekening 1953 werd daarna
goedgekeurd, met aantekening, dat
Hr. Tates er tegen was.

AUTÖ's VOOR DE POLITIE.
De VOORZITTER stelde hierna

aan de orde het voorstel van de Hr.
Paap om ten behoeve van de politie

niet één, doch twee Volkswagens
aan te schaffen over welk voorstel
in de raadsvergadering van 2 Aug.
de stemmen staakten. De VOOR-

ZITTER betoogde vooraf, van deze
affaire geen prestige-kwestie te
willen maken en trachtte in klem-
mende bewoordingen aan te tonen,
dat een vierdeurs-wagen, zoals
door de korpschef werd gewenst,
voor de politie toch eigenlijk onont-
beerlijk was, doch zijn woorden
vonden geen genade bij de raads-
leden, die zich vrijwel unaniem
vóór het voorstel van de Hr. Paap
verklaarden, dat met 14 tegen 1

stem werd aangenomen. Ertegen
verklaarde zich slechts de Hr.Tates,
die het een goed gebruik achtte,
eenmaal genomen beslissingen in
de commissie-vergaderingen, in de
raadsvergaderingen niet te gaan
veranderen en dat was hier op grote
schaal gebeurd. Spreker kon niet
begrijpen, waarom aan het z.i.

redelijke voorstel van de korpschef,
dat slechts weinig méér zou kosten,
niet kon worden voldaan. Tenslotte
verklaarde Hr.KONING nog, dat de
politie met twee Volkswagens een
goed figuur zou slaan, al vond spr.

het wel jammer voor de voorzitter.

LANDINGSTERREIN
HELICOPTERS.

Nadat besloten was, de interpel-
latie van de Hr. TATES over het
ontslag van de Hr. Schilpzand in
besloten zitting te behandelen, kreeg
deze gelegenheid, te interpelleren
over de aanleg van het landings-
terrein voor helicopters.
Hr. TATES verklaarde, dat hij in

de vorige raadsvergadering op zijn

hierover in de rondvraag gestelde
vraag, waaruit deze aanleg was
betaald, van wethouder v.d. Werff
ten antwoord had gekregen: „Uit
de post onvoorzien". „Maar", aldus
spreker, „waar is die post? Die is

er helemaal niet. In de rondvraag
kon ik daarop niet terugkomen en
nu lag er bij de stukken een nota,
dat dit antwoord onjuist was, want
dit bedrag was betaald uit de post
„aanleg straten en pleinen". Ook
dit vond spreker vreemd, want de
raad verleende hiervoor geen goed-
keuring. Spreker achtte bovendien
deze helicopters van geen belang
voor Zandvoort, wier komst deze
zomer reeds een mislukking bleek
en er zal nóóit een luchtlijn naar
Zandvoort uit voortvloeien. Hier
werden volgens spreker teveel
kosten gemaakt voor iets, dat geen
zin heeft en spreker verzocht met
klem het college, voortaan over' za-
ken als deze eerst' de raad in te
schakelen.
Wethouder v.d. WERFF zette uit-

een, dat de aanleg, waarom de
Sabena vroeg, te plotseling kwam,
om daarover eerst de raad advies te
vragen en dan nog de beslissing
van Gedeputeerde Staten af te
wachten. De kosten waren boven-
dien gering, n.1. pl.m. ƒ2201),—,waar-
van ƒ1300,— terugkomt aan mate-
riaal na de verwijdering van het
landingsterrein, zodat slechts nog
geen duizend gulden werkelijke
kosten overblijven, waarop Hr.
TATES het wel wat véél. vond, om
voor dit bedrag driemaal een heli-
copter te laten landen.
De VOORZITTER betoogde, dat

het voor drie landingen inderdaad
wat veel was, doch het college wist
niet, dat het zó zou lopen. Vorig
jaar waren er véél vluchten en het'
bracht een enorme propaganda voor
Zandvoort. Toen men het daarom
dit jaar weer vroeg, heeft het col-
lege geen ogenblik geaarzeld, dit
landingsterrein te laten aanleggen.
Dat er minder landingen waren dan
vorig jaar, was jammer, maar dat
wil niet zeggen, dat het daarom
volgend jaar niet meer zal worden
herhaald. Een definitief landings-
terrein zal zeker eerst in de raad
worden besproken, doch dit toeris-
tische stuntje zal moeten groeien,
zoals nog zoveel in Zandvoort moet
groeien en spreker wenste, dat
hiervoor speciale kunstmest bestond.
Nadat wethouder KERKMAN ten-
slotte nog' had aangetoond, dat de



Vrijdagavond 2 Sept. ter opening van het winterseizoen:

MOSSELEN ETEN in Café Oomstee, Kerkstr. 11

werkelijke kosten slechts ƒ600,

—

voor aanleg zouden hebben bedra-
gen, verklaarde Hr. TATES zich

met het beleid van het college in

deze accoord,

HAMERPUNTEN.
Vrijwel zonder debat werden de

volgende punten aanvaard: Verkoop
van een perceeltje grond aan - het

Schelpenplein aan de firma M. Ko-
ning & Zonen, om daarop 2 garages

te bouwen. Hr. WEBER kreeg hier

een bevestigend antwoord op zijn

vraag, of met deze bouw wel reke-
ning was gehouden met eventuele
wijzigingen van de situatie in de
toekomst, in verband met bestaande
Kerkstraatplannen.

.
Een credietverhoging van ƒ22.665,-

werd toegestaan in verband met
hoger gebleken kosten voor restau-

ratie van de kerktoren, waardoor
het totaalbedrag thans ruim ƒ120.000

wordt. Hr. TATES verklaarde, dat
deskundigen hem hadden verzekerd

dat men voor minder geld een ge-

heel nieuwe toren kon bouwen en
toen wethouder Kerkman hierover

In Zandvoort eet men FRUIT
van

Kerks

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Als men over Zandvoort
spreekt, spreekt men over
de zee, dus over

«LA MER»

het kleine, gezellige restau-
rant met de goede keuken.

ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Onze steeds groeiende vaste
kern van bezoekers bewijst
de waarheid van onze leus:

GOEDE WIJN
BEHOEFT GEEN KRANS!

Want: Het „La Mer"-menu

'

voldoet U!
Verzorging van feestavonden
en partyen. - Ook bezorgen

van diners aan huis.

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

zijn wenkbrauwen optrok, werd dit

voor Hr. Tates aanleiding om zicht-

baar geërgerd te vragen of de
wethouder altijd last had van der-
gelijke „zenuwtrekkingen". Op een
vraag van de Hr. SLAGVELD kreeg
deze van wethouder v.d. WERFF te

horen, dat voor verlichting van de
wijzerplaten van de toren het
bouwwerk waarschijnlijk te laag.

zal blijken, doch deze kwestie wordt
nog bezien.

Nauwelijks één minuut had men
nodig, om een crediet goed te keu-
ren van ƒ385.700,— voor de aanleg
van rijwiel- en voetpaden en par-
keerstroken langs de Noord Boule-
vard. Slechts tactisch vervoer van
het zand, dat moet worden afge-
graven, door het dorp, werd even
ter sprake gebracht door Hr. GO-
SEN en door de voorzitter toege-
zegd.
Besloten werd na enig debat het

crediet van ƒ7400,— ƒ2000,— hoger
te stellen voor het schilderen van
het clubgebouw op en het maken
van een afrastering om het sport-
terrein aan de Vondellaan en voor
deze verhoging de gedachte houten
palen te vervangen door ijzeren,

terwijl voorts méér politietoezicht

werd toegezegd, in verband met
vernielingen die de jeugd steeds
aan dit clubgebouw toebrengt.
Een bedrag van ƒ3427,70 werd

aan het bestuur van de Juliana-
school toegewezen voor het bouwen
van een rijwielbergplaats en aan-
schaffing van hulpmiddelen bij het
onderwijs. De Wim Gertenbach-
school kreeg ƒ720,— om het leer-
middelen-tekort aan te vullen in
verband met de grote toename van
het aantal leerlingen voor het eer-
ste leerjaar.

Zonder debat werd ƒ500,— be-
schikbaar gesteld, om bij wijze van
proef een sociëteit voor Zandvoortse
ouden van dagen in te richten in
„Ons gebouw" aan de Brugstraat
en de politie ontving ƒ2000,— méér
op de begroting, naar aanleiding
van het hiervoor ingediende rap-
port van de korpschef. De gevolgen
van een goed seizoen werden merk-
baar, toen op voorstel van de heer
DIEMER de raad spontaan besloot
het presentiegeld van de huisves-
tingscommissie op j6,— per ver-
gadering te brengen, inplaats van
./5,—, zoals het raadsvoorstel luidde.

(Het huidige presentiegeld bedroeg
ƒ4,—). Slechts Hr. KONING vond
de voorgestelde ƒ5,— eigenlijk wel
genoeg, maar gunde „ze" deze ƒ6,-
van harte. De thans zittende huis-
vestingscommissie werd in haar
geheel herkozen, al had de Hr. TA-
TES — niets tegen deze mensen
hebbende — er toch graag wel eens
wat nieuw bloed in gezien. Een
wijziging in de vacantie-regeling
voor de Zandvoortse slagers,waarbij
het niet nodig is, deze vacanties op
de eerste en tweede Maandag van
de maand September te doen aan-
vangen, werd goedgekeurd.

RONDVRAAG.
Hr. LINDEMAN informeerde naar
verbetering van de voetpaden langs
de Zandvoortselaan en kreeg van
wethouder v.d. WERFF ten ant-
woord, dat deze zaak in voorbe-
reiding is. Spreker vroeg tevens hoe
het stond met de toegezegde ophef-
fing van de oude loodsen aan de
Lijsterstraat. Wethouder v.d.WERFF
antwoordde, dat een plan op stapel
staat, om van de materialen, vrij-

komend van de sloop van de ver-
vallen kerk aan de Brederodestraat,
nieuwe schuren te bouwen.

Hr. GOSEN informeerde naar de
Rijksuitkering van de politiekosten.

Na ontvangst van het verblijdende
bedrag, dat in uitzicht is, blijft tóch
nog een respectabel bedrag over.

De voorzitter antwoordde, dat het
college óók aan dit bedrag zal blij-

ven „peuteren".

Hr. BREURE informeerde naar
de reizen van Zandvoortse deputa-
ties naar Engeland en Duitsland.
Was ervan overtuigd, dat deze ,voor

de gemeente zeken van belang zou-

den zijn geweest en zou daarom
gaarne willen, dat daarover aan de
raad inlichtingen zouden worden
verschaft. De voorzitter zegde dit

t.z.t. toe en verklaarde, dat de raad
vooral over de Duitse reis, waar
het vraagstuk van de kuur-oorden
werd bestudeerd, stellig binnenkort
interessante bijzonderheden zal

vernemen.

Hr. WEBER toonde zich zéér
teleurgesteld over het feit, dat de
raadsleden een schrijven van de
voorzitter hadden ontvangen,waarin
deze wees op het juiste gebruik van
de rondvraag. Vooral was spreker
weinig gesticht over de volgende
zinsnede: „Het kan voorts niet be-
vorderlijk geacht worden voor het
aanzien van de gemeenteraad, - het
hoogst gemeentelijk bestuursor-
gaan - als deze zich in openbare
vergadering, in het bijzijn van pu-
bliek en pers, bezig houdt met
futiliteiten, welke al lang tevoren
met een enkel telefoongesprek had-
den kunnen worden afgedaan". Spr.
bleef van mening, dat juist deze
futiliteiten in openbare raadsver-
gadering behoren te worden geme-
moreerd. Spr. wilde er daarom nog
wel enkele aan zijn lijstje toevoe-
gen. Ten eerste werd de gehele
zomer de Boulevard nog niet aan-
geveegd. De banken staan thans in
het zand. Het openbare fonteintje
bij de Rotonde lekt al de gehele
zomer en veroorzaakt grote plassen
op de straat. Er wordt wél gespro-
ken over meerdere toiletten in hét
Caravan- en trekkerskamp, maar
voor de soms méér dan 130.000 be-
zoekers per dag is geen enkele toi-
let beschikbaar. Tenslotte vroeg
spreker een verklaring van de
voorzitter, dat deze zijn brief als

niet geschreven wilde beschouwen,
omdat dit schrijven de Hr. Weber

zéér had teleurgesteld, om niet te

zeggen gegriefd.

Wethouder v.d. WERFF ant-
woordde, dat de gemeente tobt met
een gebrek aan personeel om de
straten te vegen. Publieke werken
heeft tenminste vier straatvegers
tekort. De VOORZITTER ver-
klaarde, dat z.i. het fonteintje bij

de Rotonde niet lekt, doch de grote
plassen ontstaan, doordat de ha-
ringventers daar teveel spoelen en
wat de toiletten betreft, er zijn

plannen in voorbereiding om deze
te bouwen bij het nieuwe bus-sta-
tion. Nadat dan tenslotte de voor-
zitter medegedeeld heeft, er niet
aan te denken zijn aan de raads-
leden gerichte brief over de futili-

teiten-kwestie in te trekken, gaat
de raad om ruim tien uur in be-
sloten zitting over. K.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw besluit
en nodig dit Dames

accordeon-trio uit!

Inlichtingen: Mevr.Mary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQS>| Prinsesseweg 15
. DVJL. Telef. 2066

Gelieve dit uit te knippen.

Vacantieregeling

SLAGERS

GESLOTEN van Maandag 12 Sept.

t.m. Zaterdag 17 Sept. 1955:

D. BOON, Schoolstraat 3, Telef. 2939.

C. VAN ELDIK, Haltestraat 12, Telef. 2616.

H. G. HECK, Kerkplein 4, Telef. 2727.

S. TÜMP (LA VIANDE), KI. Krocht 1, Telef. 2432.

A. J. VREEBURG, Haltestraat 54, Telef. 2451.

„DE TWEESPRONG", Haltestraat 53, Telef. 2020.

GESLOTEN van Maandag 19 Sept

t.m. Zaterdag 24 Sept. 1955:

GEBRS. BURGER, Haltestraat 5, Telef. 2994.

" H. VAN ELDIK, Jan Steenstraat 1b, Telef. 2682.

H. J. GAUS, Kerkstraat 14, Telef. 2102.

GEBRS. KREIJGER, Stationsstraat 12,-. Telef. 2336.

J. J. SPIERS, Haltestraat 30, Telef. 2175.
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In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

LEVERTRAAN
Maar dan de goede,
geijkt op Vitaminegehalte!

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Taxi?
2600
BELLENIl

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw besluit
en nodig dit Dames

accordeon-trio uit!

Inlichtingen: MevrMary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood F1JN1

HBB

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Behoort U tot het ras der ontevredenen?
En hebt U gauw critiek, 't zij met of zonder redenen?
Bedenk dan: wie bij Drommel koopt is steeds tevreden
Volg veler voorbeeld en alle leed is gauw geleden

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

De zomer weet van geen wijken
Profiteert ervan en geniet van haar
pracht óók m Uw woning met bloemen uit

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in rijke variatie.

ENORME SORTERING VASTE BLOEIENDE
PLANTEN VOOR HUIS EN TUIN!

Elke dag verse bloemen!
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

DEZE ADVERTENTIE ZEER AANDACHT1

De vele schriftelijke en tele-

fonische verzoeken, van die-

genen welke nog niet in de
gelegenheid waren door
seizoendrukte, hiervan te

profiteren, nopen ons nog-

maals deze grote jubileum-

reclame te verlengen t.m.15

October a.s. Hierna moeten
wij onherroepelijk met deze
enorme reclame-actie

sluiten.

Héél Nederland zal

hiervan profiteren!

De grootste fabrikanten

staan achter deze
reclame-actie!

TAXI

No. 1

Of U wèl of niet koopt,
Uw reiskosten (retour)

worden vergoed, dooi
geheel Nederland.

iVo. 2
Iedere koper(ster) van
een costuum, winterjas,
mantelcostuum, mantel
of demi ontvangt een
origineel Zwitsers pols-
horloge met goud-dou-
blé band cadeau.

No. 3

Iedere koper van een
pantalon, sportcolbert
of een merk-regenjas
ontvangt een fiber-reis-

koffer cadeau.

No. 4

_In de prettige ochtend-
uien ontvangt U bij

wel of niet kopen een
heerlijke kop koffie
met gebak.

No. 5

Wij maken deze recla-
me niet alleen voor de
vele duizenden vaste
klanten, welke wij in

geheel Nederland heb-
ben, maar tevens voor
onze toekomstige cliën-
ten.

No 6

Reis lustig op onze
kosten naar Amster-
dam, niemand zal te-
leurgesteld worden.

ltrèït

van het

bestaan van

UNIEK

BR

BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

's Maandags tot 1 uur gesloten!

Deze reclame-actie duurt voor onze cliënten

en toekomstige cliënten t.m. 15 October a.s.

No. 7. Zij, die in Amsterdam wonen, krijgen
bovendien een extra verrassing.

Let U uooral op ons juiste adres:

NIEUWENDIJK 143

Speciaal voor de zomer en het najaar bieden wij
U een keurcollectie Dames- en Herenkleding.

Enige voorbeelden:

RECLAME KAMGAREN EN TROPICAL
COSTUUMS, pracht voórjaarsdessins,
ook in donkerblauw ƒ77,— ƒ 67,— ƒ 57

—

MAATSYSTEEM COSTUUMS, ongeëve-
naard van pasvorm in de beste kwa-
liteit tropical en kamgaren, ook in
stemmig blauw ƒ145,— ƒ105,

—

WINTERJASSEN, alle modellen en kwal.
ƒ 95,- ƒ 55

-

PANTALONS in alle tinten . . ƒ 24,— ƒ 17,—

SPORTCOLBERTS in de bekende merken
ƒ 45,— ƒ 35—

100% WOLLEN GABARDINE REGEN-
JASSEN ook in gedekte tinten ƒ 85,— ƒ 65,—

POPELINE REGENJASSEN in de be-
kendste wereldmerken ƒ 55,— ƒ 45,

—

Op onze opnieuw uitgebreide Dames-
afdeling (Ie etage) een keurcollectie
van de allernieuwste modellen.

ZOMERMANTELS exclusieve modellen
en dessins ƒ45,— t.m. f 95,—

WINTERMANTELS, de nieuwste modellen
ƒ 55,— t.m. f105,—

MANTELCOSTUUMS gelijk aan maat-
werk ƒ 85,— ƒ 75—

DAMES REGENMANTELS met volledige
garantie. Leuke vlotye modellen ƒ 45,— ƒ 35,—

'n Prettige reis naar Amsterdam!
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Wat weten wij
van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat

Nu seizoen 1955 vrijwel tot het
verleden behoort, nu Zandvooit
weer tot rust kan komen en zich
kan voorbereiden op het volgend
seizoen, verdient het o.i. aanbeve-
ling, aan te vangen met enkele
artikelen, waarin wij onze lezers

willen wijzen op hetgeen bekend is

omtrent de geneeskracht van zee-
water en zeeklimaat, een therapie,

die in ons land nog in de kinder-
schoenen staat, doch in het buiten-
land reeds véél verder gevorderd is,

met name in Duitsland, hoewel men
ook daar erkent, dat men nog staat
aan het begin van het ontsluieren
der geheimenissen, die hieraan ver-
bonden zijn.

Ook daar — men ontveinst zich
dat niet — staat de zgn. „Thalasso-
therapie" of „zeegeneeskunde" nog
in de kinderschoenen, maar man-
nen van formaat in de Duitse weten-
schap, als Prof. Dr. W. Goeters,
kinderspecialist te Nordemey, Prof.
Dr. M. Bauer, president van het
Duitse „Baderverband" te Bonn,
om er maar eens enkele te noemen,
hebben' zich met alle kracht en
energie op deze therapie geworpen en
er is thans in Duitsland geen huis-
arts meer, die aan het nut en de
doeltreffendheid van deze zee-
geneeskunde nog twijfelt, of er met
een schouderophalen aan voorbij-
gaat.

Wij, nuchtere Hollanders, doen
dat natuurlijk wèl, want wij houden
niet van nieuwigheden en er zal

héél wat overtuigingskracht voor
nodig zijn, om ons te doen geloven
dat b.v. van het lopen op vette zee-
klei, zoals men die op de wadden
aantreft, een geneeskrachtige wer-
king kan uitgaan.

Maar wèl geloven wij, dat een
verblijf aan zee onze gezondheid en
die van onze kinderen goed doet,

wèl sturen onze huisartsen onze
kleine, met allerlei kwalen behepte
bleekneusjes, voor hun gezondheid
naar zee, wèl zitten de kindertehui-
zen overvol en liggen bij het bureau
huisvesting vele smeekbrieven van
artsen, om voor kinderen of ouderen
een permanent verblijf aan zee te

verkrijgen, omdat men dit nog als

laatste redmiddel ziet, hoevelen zijn

er, alleen door een korter of langer
verblijf aan zee al niet genezen en
tóch hoe kort is het nog maar
geleden, dat de wetenschap van dit

kuren aan zee geen enkel heil ver-
wachtte?

Wurf-praet

Wullum van der Wurff is

deuze week de hort op.

Aerie en Wullum benne
óók met rekansie 'egaen en
de dorps - omroeper Kla.es

Zwemmer heb 'et bailtje d'r-

bai neergelegd.

Ze komme vollegende week
weer in de krant berom.

De wetenschap schrijdt voort op
het ontdekkingspad der natuur-
geheimen, en zeker niet het minst
de medische wetenschap. En dacht
U, dat men peperdure kuur-oorden
zou bouwen, uitsluitend om aan de
grillen te voldoen van hen, die zich

maar wat inbeelden?
Het is een bewezen feit, dat dit

kuren aan zee heilzame gevolgen
heeft, óók in meer uitgebreide zin.

Niet alleen een recreatie-oord, doch
óók een „kuur-oord" kan en moet
een badplaats zijn, dat heeft men
aan de hand van feiten in Duitsland
ingezien en men gaat ermee voort,

omdat de resultaten aantonen, dat
op dit gebied zegenrijk werk, tot

heil van de met ziekten en kwalen
voorttobbenden kan worden ver-
richt.

Wat onze Zandvoortse deputatie
daarvan onlangs in de Duitse zee-
badplaatsen heeft gezien, grenst aan
het ongelofelijke en we willen er U
in enkele artikelen iets méér van
gaan vertellen, omdat wij het van
het hoogste belang achten, dat óók
U over deze voor velen nog onbe-
kende mogelijkheden wordt inge-
licht.

Wij willen aanvangen met het
voorwoord, dat Prof. Dr. M. Bauer
uit Bonn, schreef in het boekje,
getiteld: „Het a-b-c van de zee-
geneeskunde", een boekje, dat vrij-

wel alle Duitse medici bezitten.

Dit voorwoord luidt als volgt:

„Onlangs was het tweehonderd
jaar geleden, dat de Engelse arts

Dr. Richard Russel uit Brighton
zijn beroemde boek publiceerde, ge-
titeld: „A_dissersation of the use of

seawater in the diseases of the
glands".

Dit werk legde de grondslag voor
het systematisch in ere herstellen
van de therapie, die — ondanks de
grote kennis, die men reeds in de
klassieke oudheid omtrent de ge-
neeskracht van het zeewater en van
het zeeklimaat bezat — eeuwenlang
in vergetelheid was geraakt. De
werken van Dr. Russel, en van
andere schrijvers, waren van grote
invloed, ook op de inrichting en de
uitbreiding van de eerste zeebaden.
De onvermoeide activiteit van de
hierbij betrokken geneeskundigen
en de medische onderzoekingen op
dit gebied, hadden tot doel de
helende krachten der zee, tot ver-
sterking, voorkoming en genezing,
zo doelmatig mogelijk in toepassing
te brengen. De practijk, het onder-
zoek, alsmede nauwkeurige obser-
vatie, hebben onze kennis van de
zegenrijke ,werking van de zee op
onze gezondheid en ons weerstands-
vermogen ten zeerste vergroot.

De waarde der zeebadkuren werd
wetenschappelijk aangetoond in alle

jaargetijden en 'de diverse genees-
kundige inrichtingen en instellingen
aan zee werden tot belangrijke en
beproefde factoren in dienst der
gezondheidszorg. Menige twijfelaar
moest echter nog overtuigd worden.
Medische vaklieden van naam
namen deze taak ter hand. En zo
verscheen kortgeleden een publicatie
„Grondslagen der zee-geneeskunde"
van de hand van de grootmeester
dezer therapie, Prof. Dr. Haeberlin
(Wyk, op Fohr) en van de genees-
heer-directeur van het kinder-
zifckenhuis-aan-zee „Kaiserin Frie-
drich", Prof. Dr. W. Goeters, terwijl

andere gezaghebbende schrijvers,

referaten hiertoe bijdroegen.

Het boekje heeft de bedoeling als

een „a-b-c der zeegeneeskunde" de
elementen van de zeebadkuur in het
licht te stellen, toepassing en resul-
taat der onderscheidene kuur-
middelen, zowel voor zieken als

voor hen wier gezondheid in gevaar
is gebracht — en wel voor alle

leeftijdsgroepen — te beschrijven,
ten einde aldus voor de medicus een

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

Dagelijks:

Orchesire

eo van der ZeeTh

Wegens enorm succes
ook voor de maand
Sept. geprolongeerd

betrouwbare gids voor deze genees-
wijze te kunnen zijn.

De bedoeling van dit geschrift is:

de zeebadkuur met haar grote,

bewezen resultaten bij alle artsen
bekend te maken en haar toepas-
sing te propageren tot heil van
talloze, patiënten." Deze uitgave zal
ook haar weg vinden tot medische
kringen in het buitenland, ten einde
aldaar de aandacht te vestigen op
de onuitputtelijke geneeskundige
schatten, welke de zee oplevert.
Hiermede zij voorts ons streven
belicht om de zegenrijke werking
van onze zee en ons zeeklimaat te
doen worden aan allen, die aan zee
hun gezondheid willen hervinden
of behouden.
Het „Deutscher Baderverband"

begroet de publicatie van dit ge-
schrift met oprechte dank aan de
schrijvers en aan alle personen en
instellingen, die op enigerlei wijze
aan de tot stand koming van deze
uitgave hebben medegewerkt".

Tot zover Prof. Dr. Bauer, en uit
de rijke inhoud van dit boekje,
stippen wij het volgende aan:

(Wordt vervolgd).

AESTHETISCHE ONTWERP COIFFURES

VOOR SPORT EN UITGAAN

(Adviezen

voor

haar- en

huidverzorging

dagtltjh

9 o uur

bihalvc Dinsdags
"N$uvelk création

^ automne 1955

airconditioned permanent

J7. 5

JÖIIJ.SUYKERBÜYK

Thorbeckestraat 11 Zandvoort Tel. 3382

Maandag 12 September
om HALF ACHT beginnen de lessen

Middenstands-
examen

Inlichtingen en inschrijving Maandag van 7 tot

7.30 uur: N.J.TIÏ. Schmidt, leraar boékh. M.O.

Julianaschool, Brederodestraat 15, Zandvoort.

Tel. 14506, Haarlem, Wilhelminalaan 4.

in de nieuwste
TAUNUS '55Auiorijlessen

Autorijschool IJ mond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél.succes werkzaam.
GEDIPL. KJfl.A.C.-mSTJlUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIlS
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. -59, Tel.

3375.





Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
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Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
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Bij contract belangr. kort.

C.F.M. ROBBERS

Afwezig

ARTS

t.m. 3 OCTOBER
De overige doktoren.

nemen waar

Tandarts v.d. MEULEN

AFWEZIG
van 12 SEPT. t.m. 1 OCT.

fff£ffff£RSé

Nel MEISJE GEVRAAGD
voor dag o£ dag en nacht.
Mevr. Hillen, Burgem. En-
gelberlsslraal 62.

GEVRAAGD : gem. huis
of ged. v. woning (zilk. en
2 slpk. m. vr. keuken). Br.
met prijsopgave no. 14-11

bureau van dit blad.

WONINGRUIL Amster-
dam-Zandvoort. Aangeb.:
modern flatje (centrum).
Gevr.: Woning te Zand-
voort. Br. no. 122 boekh.
van Petegem, Kerkslr. 28.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Halteslraat 12.

WONINGRUIL: Haarlem-
Zandvoorl. Aangeb. mooi
vrij huis te Haarlem. Gevr.
boven- of ben.huis, nette
stand. Br. Friso, Spaanse-
vaartstr. 20, Haarlem-N.

TE KOOP: z.g.a.n. VUL-
KACHEL. Oosterparkstr.56

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GEVRAAGD voor direct:

HULP i.d. HUISHOUDING
±17 jr. in ld. gezin. Mevr.
Termes, Brederodestr. G5.

De TOPPERS
van deze week

Ave Maria
NO MORRO

Keerzijde
MALAGUENA

32e Jackson
potpourri

Ontvangen een enorme
collectie Zclassielce

Langspeel-
platen
Philips en Decca

f 12,00

Tel. 3378

Thorbeckesfraat 15

m mEN NU..
als sluiting van het seizoen

10°| korting
op allo dekens en andere textielgoederen

GEM. WOLLEN DEKEN
Tweezijdig medaillon, wit met
heldere kleuren. NU 10°/o korting
1 pers. ƒ 16,75 NU ƒ 14,98

2 pers. ƒ 20,95 NU ƒ 18,95

„CONSUL" Prima gem. wollen
DEKEN met hoog wolgehalte.
1 pers van ƒ24,95 NU ƒ22,50
2 pers. van ƒ29,75 NU ƒ26,75

Onze overbekende „MIGNON"
DEKEN. Nu ook 10% korting.

1 pers. van ƒ18,95 NU f 16,95

2 pers. van f 23,45 NU f 20,95

„IJSBRAND". De beste gem.
wollen deken, ooit, gemaakt.
NU ook 10'Vo korting.

1 pers. van f 31,75 NU f 28,58

2 pers. van ƒ38,75 NU ƒ34,88

Zaalberg dekens nu ook 10% korting
1 pers 150/200

van ƒ41,50 NU ƒ37,35
van ƒ45,00 NU ƒ40,50

van ƒ55,50 NU ƒ49,95
van ƒ61,25 NU ƒ56,13

2 pers 180/210

van ƒ51,75 NU ƒ46,58

van ƒ56,75 NU ƒ51,08

van ƒ69,75 NU ƒ62,78

Grootste maat 2 pers.

190/230

van ƒ65,75 NU ƒ59,19
van ƒ80,50 NU ƒ72,45
van ƒ88,00 NU ƒ79,20

WITTE MOLTON DEKENS
90/130 van ƒ2,25 NU ƒ1,98
110/160 van ƒ3,29 NU ƒ2,97
125/180 van ƒ4,65 NU ƒ4,19
150/200 van ƒ5,95 NU ƒ5,35



Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 9 Sept.t.m. Maandag 12 Sept.8 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
RICHARD BURTIN - JEAN SIMONS
VICTOR MATURE - MICHAEL RENNIE
in

THE ROBE
(DE MANTEL)

Bewerkt naar de beroemde roman van
wijlen Lloyd C. Douglas. Alle leeftijden.

Entreeprijzen voor deze film: Parket ƒ0,05;
Parterre f0,90; Stalles-Balcon f1,20; Loge f1,50.

Vanaf Dinsdag 13 Sept.t.m. Donderdag 15 Sept. 8 u.

SUPERSCOPE TECHNICOLOR
GARY COOPER - BURT LANCASTER
CESAR ROMERO

VERA CRUZ
De strijd der titanen in het grootste
schouwspel ooit verfilmd.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 11 Sept. 2.30 uur

speciale familie matinee

Wij presenteren U de komische film

Buitengewoon verlof
Toegang elke leeftijd.

Tennisnieuws
Zondag 4 Sept. j.1. vond de offi-

ciële opening on ingebruikneming
plaats van het nieuwe clubhuis van
de tennisclub „Zandvoort". De heer
Smids, voorzitter, schetste in zijn

openingsspeech in het kort de ge-
schiedenis van de totstandkoming
van dit gebouwtje, dankte daarna
al diegenen, die aan de verwezen-
lijking van dit nuttige project heb-
ben medegewerkt en verzocht toen
het oudste bestuurslid, de heer
Berrier, om de vlag voor het nieu-
we clubhuis te willen hijsen, ter-

wijl „opzichler"-clublid Haman de
deur ontsloot. Een groot aantal
leden woonde deze opening bij, die
gevolgd werd door een onderling
tournooi met wisselende partners,

een tournooi, dal de spelers tot ca.

5 uur op de banen hield en waar-
van de eerste 3 prijzen in volgorde
gewonnen werden door .1. Brandse,
Cor van Poelgeest en Rie Koops.

Het mooie weer gat aan het geheel
een feestelijke aanblik en het mag
gerust worden gezegd, dat T.C.Z.
hiermede, aan de vooravond van
zijn eerste lustrum, nog weer een
nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Het Ie elftal van Zandv.meeuwen

verloor j.1. Zondag de vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen V.V.A. in

Amsterdam met 3-2.

Zandvoortmeeuwen 2 speelde in

Aerdenhout tegen T.H.B. 2 de eerste

ronde om de OVH.C.-beker. De
reserves van Zandvoortmeeuwen
waren niet bijster op dreef en ver-
loren deze ontmoeting met 4-0,

zodat ze voor verdere deelname
voor deze beker-competitie zijn

uitgeschakeld.

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of Motor
aan te schaffen? «

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

AAD PLAS
gedipl. PIANO-LERARES

heeft haal-

lessen hervat
Aanmelden nieuwe leer-

lingen: Hotel Keur, Zee-
straat, Woensdag en Don-
derdag van 4-6.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Vanaf heden zijn onze prijzen op
gedistilleerd verlaagd! SestI

BROKMEIER"
HALTESTRAAT 50, TEL. 2002

Zandv. Schaak- en Damclub
Volgende week

OPENING SPEELSEIZOEN
in café OOMSTEE, KERKSTRAAT 13.

De DAMMERS beginnen WOENSDAG 14 SEPT.
en de SCHAKERS DONDERDAG 15 SEPT.

's avonds 8 UUR.
Nog gelegenheid voor aanmelden nieuwe leden.

Nog 5 dagen!
Voor 14 September a.s. kunt U nog in-

tekenen op een of meer abonnementen op
het winterprogramma van 't Helm.

££ voorstellingen O avonden naar
ƒ9,60 (b.i.) W keuze ƒ5,40 (b.i.)

Jeugdabonnement (3 voorst.) ƒ3,60 (b.i.).

InlJopg. secr. Stichting 't Helm: Gerkestr. 93zw.
Tel. 3356

Volkswagenbusjes
te huur

m. en z. chauffeur. 9 personen. Bespreek tijdig.

DOELSTRAAT 8 - HAARLEM - TEL. 17828

DANSSCHOOL
LAURENS

Vanaf heden inschrijvingen voor pas beginnen-
den en gevorderden.

SPECIALE CLUBS voor Medal tests, brons,
zilver en goud.

Ook aparte clubs voor gehuwden.

De lessen, worden gegeven in Zandvoort.
Int.: LAURENS, Vondellaan 8 - Zandvoort.
Inlichtingen, óók telefonisch onder no. 3309.

Dames, let op ons telefoonnummer: 2682

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

750 gr. Mooie Runderlappen f 2,25

500 gr. Lende-

Entrecöte f 2,35

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!

Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

zijn gesloten van 19-26 Sept.

Dames, wees practisch en haal bij warm

; 85 et.

( 75 et.

1 00 gr. Rosbief
1 00 gr. Gek. Worst
1 0O gr. Pekelvlees
1 0O gr. Gek.worst
150 gram pekelvlees 68 et.

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

150 gr. Pork . 50 cl.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 et.

150 gr. gevulde kalfsborst 70 et.

Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

weer wat blikjes vleesconserven in huis!

Postduivensport

Zondag 28 Aug. hield de postduiven-
vereniging „Pleines" een wedvlucht
vanaf Roosendaal, afstand 95 km.
Gelost om 9.30 uur arriveerde de
eerste duif om 11.37.37. De uitslag
luidde: Th.H. v.d. Meulen 1 12 31;

C. Visser 2 13 14 20 22 32; J. Don-
ker 3 4 7 21; K. Krameer 5 10 11

17 18 23 24 27 30; M. Buist 9 15 19;

A.J. Spolders 8; C.K. Draijetf 16 25;

A.H. Daane 26; H. Bartens 29.

Dam- en schaaknieuws

In de loop van September neemt
in Zandvoort het verenigingsleven
weer normale vormen aan.
Ook de Zandv. Schaak- en Dam-

club gaat weer met goede moed aan
de slag. De schaakclub gaat de
strijd aanbinden in de 2de klasse
van de N.H. Schaakbond. Na een
verwoed gevecht in een competitie
van 3 clubs, wist het Ie tiental te

promoveren van de 3de naar de
2de klasse. Een mooi resultaat,

maar we zullen serieus moeten
spelen om ons te handhaven. Een
versterking van enkele goede krach-
ten zou een morele steun betekenen.
Ook de Damclub schrijft gaarne

nieuwe leden! in, te meer omdat dit

dappere clubje, ondanks ledenver-
lies door emigratie en overlijden,

zich heeft aangesloten bij de Kon.
Ned. Dambond. Er moeten in Zand-
voort toch nog wel schaak- en
damliefhebbers woonachtig zijn?

Dus schaakt of damt U graag, zet

U dan eens door en komt de vol-
gende week naar Oomstee. Het
verplicht U tot niets, maar U zult

misschien tot de overtuiging komen
dat het spelen in clubverband de
grootste voldoening en ontspanning
geeft. Bij voorbaat hartelijk wel-
kom.

Raadsvergadering

De eerstvolgende openbare ver-
gadering van de gemeenteraad is

vastgesteld op Dinsdag 27 Sept. a.s.



Handballers wonnen 1e prijs

Hel Ie herenteam van Zandvoort-
meeuwen heeft Zondag 4 Sept. 1.1.

deelgenomen aan het handbaltour-
nooi van. Lijnden. Na een drietal

spannende wedstrijden slaagden de
Zandvoorters er in beslag op de
eerste prijs te leggen.
Zandvoortmeeuwen speelde zijn

eerste wedstrijd tegen Lijnden 1 en
wist de organiserende .vereniging

met 3-2 te verslaan. De tweede
wedstrijd tegen D.S.G. 1 werd door
Zandv.meeuwen met 5-4 gewonnen.
Voor de winnaarsfinale moesten

de Zandvoorters legen Niloc aan-
treden. Het eindresultaat werd ten-
slotte een 4-4 gelijk spel. De beslis-

sing mcesl verkregen worden door
het nemen van slrafworpen. Niloc
begon hiermede maar bracht het
niet verder dan één treffer. De vier
overige worpen werden door de
doelverdediger van Zandvoort-
meeuwen, A. van Duijn, gestopt.
Hierna was het de beurt aan de
Zandvoorters om te werpen. Zij

deden dit prima, want reeds de
eerste twee worpen door Draijer en
Gansner troffen doel. Met de eerste
prijs keerde men dus naar de bad-
plaats terug.

Oefening Staalt Spieren
De lessen zijn weer begonnen!

Hoewel tijdelijk, in kleinere zalen,

de Karel Doormanschool en Hannie
Schaftschool, de aanloop werd ge-
nomen, mogen wij toch over de op-
komst niet ontevreden zijn.

In samenwerking met leider Ja-
german werd het rooster voor de
lessen vastgesteld, terwijl werd
overeengekomen in de loop van
October onderlinge wedstrijden te

houden. Ter opvoering van het
turnpeil zullen de hiervoor in aan-
merking komende dames, heren,
jongens en meisjes afzonderlijk op
één of meerdere avonden oefenen.
Binnenkort zullen deze leden hier-

over schriftelijk bericht ontvangen.
Het door het K.N.G.V. af te geven

vaardigheidsdiploma zal aan zo veel
mogelijk leden worden afgenomen.
Zowel leider Jagerman als de

secretaris van de technische com-
missie, de heer D. Spaans, zullen op
17 en 18 September a.s. het kader-
week-end op Cios te Overveen bij-

wonen. Ongetwijfeld zal hier veel
nieuwe oefenstof ter verbreiding
onder de leden worden opgedaan.

Ajd. Dolleubal. In verband met
haar Ie lustrum organiseert de
Volleybalbond op 20 en 21 Sept. a.s.

in het Krelagehuis te Haarlem
wedstrijden. Zowel een dames- als

herenploeg van O.S.S. zal hieraan
deelnemen. Ook in de competitie,

die de laatste week van Sept. begint
zullen deze ploegen spelen.

Afd. handbal. Het is niet uitge-

sloten, dat de volgende week de
velden in het sportpark „Duyntjes-
veld" bespeeld kunnen worden. De
spelers en speelsters zullen dan
tijdig een oproep ontvangen voor
samenkomst in het clubhuis om het
trainingsschema en competitie-

rooster te vernemen.

Wielrennen
Ook aan de zesde en laatste rit

zomercompetitie werd door onze

renners met succes deelgenomen.
A. Tump plaatste zich 7e bij de

junioren en bezet de 5e plaats in

de einduitslag. Bij de A en B klasse

veroverde KI. Koper een 2e plaats

waarmee hij zich als Ie in de eind-

stand plaatste met 17 punten voor
Hogerheide 16 p. en A.Voorting 12 p.

R.K. Toneelver. «'t Voetlicht»

De R.K. toneelver. „'t Voetlicht",

welke op Zondag 25 Sept. in het
Patronaatsgebouw, ter opening van
haar toneelseizoen het door enkele

leden vervaardigde cabaret
„Sprookjes" zal opvoeren, heeft een
uitnodiging • ontvangen van de
Haarlemse toneelvereniging V.Z.O.

D. (Vreugde zij ons doel), dit) caba-

ret op Zaterdag 24 September in de
Haarlemse Kegelbond te komen
opvoeren, „'t Voetlicht" heeft deze
uitnodiging aanvaard.

Wegens vacaniie GESLOTEN
van 12 t.m. 20 SEPT.

Fa. J. van Duivenboden
HALTESTRAAT 45

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ooi

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Bezoekt
de

Automaten-
speelzaal

in gebouw

„Zomerlust"
Kosterstraai 5

OOK WIJ
gaan met de

belasting-

verlaging
^ mee!

EPEDA MATRASSEN nu reeds vanaf ..ƒ74,50

VILTZEIL KROMMENIE NU ƒ3,— per meter

Tapijten, karpetten, lopers, gordijnstoffen,

vitrages, cocosmatten en lopers zijn even-

eens onder deze prijsverlaging begrepen!

VRAAGT U ONS EENS
GEHEEL VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN!

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

FAMiLIE^DRUiCW/ERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Drogisterij Blaauboer
zal van 12 t.m. 17 SEPTEMBER

wegens vacantie

gesloten zijn.

B
"vODRflLUW

DRONKEN

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

WEET U
Dat DE KL. BIJENKORF bij U
thuis komt demonstreren indien U
interesse voor een TELEVISIE-

TOESTEL heeft?

WEET U
dat De KI. Bijenkorf om de Tele-
visie meer bekendheid te geven als

attractie Uw toestel financiert

zonder rente-berekening

WEET U
hoeveel tientallen guldens U er mee
spaart? Komt U eens met ons pra-

ten, het kan U enkel

voordeel brengen.

WEET U
dat de Electr. WASMACHINES per
1 Sept. belangrijk in prijs zijn

VERLAAGD!

WEET U
dat wij U kunnen leveren: Bico,

Edij, Erres, A.E.G., Hoover, Miele
enz. enz. Betaling in overleg.

Radio-, Televisie- en Wasmachine-specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Onze Zandvoortse klanten kunnen al hun

bestellingen
op KANTOOR, SCHOOL-, SCHRIJF- en
TEKENBENODIGDHEDEN vanaf heden
richten aan onze heer F. van Herwijnen,
BREDERODESTRAAT 60.

Dit spaart tijd en kosten!

VANDAAG BESTELLEN MORGEN IN HUIS!

LORJÉ's Kantoorboekhandel
Utrechtsestraat 30, Hartenstraat 10, Amsterdam

Van 't goede liet beste, maar veel poedkoper!

Bestel nu reeds Uw SUCCES-AGENDA 1956.

Leuke uitnodiging
Het ensemble „de Notenkrakers"

o.l.v. Jan Kemp, dat vorige week
2 dagen met véél succes in Heems-
kerk optrad, ontving naar aanlei-

ding hiervan een uitnodiging a.s.

Zaterdagavond te komen spelen

voor 2 verenigingen in het hartje

van de Jordaan, een verzoek, waar-
aan dit Zandvoorse ensemble vol-
gaarne wilde voldoen.

Overdekte tribune
Naar ons werd medegedeeld be-

staat bij het gemeentebestuur van
Zandvoort het voornemen binnen-

kort met een voorstel bij de ge-
meenteraad te komen om over te
gaan tot het doen aanbrengen van
een overdekte tribune op het
hoofdveld van de voetbalvereniging
„Zandvoortmeeuwen" aan de Von-
dellaan.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! S™



ONTWIKKELEN
en AFDRUKKEN

DEVELOPPING
and PRINTING

$y&
Foto- en Filmstudio Joh. v.d. Meer

FOTO
HALTESTRAAT 69

2 min. van het station

2 min. from the station

»»LION"
ZANDVOORT

2 min. de la Gare
2 min. vom Bahnhof

^%4;
AGFA-COLOR FERRANIA-COLOR GEVA-COLOR KODACHROME 8 + 16 m.m. COLOR

DEVELOPPEMENT
et TIRAGE

ENTWICKLEN
und KOPIEREN

Langs de Vloedlijn

Hij wiens fantasie zwak is,

is naar de geest een borst-
lijder. De fantasie is de long
van de ziel. Hippel.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. UW. Strand

Sept. berijdbaar

11 10.38 17.30 23.25 —.— 14.30-21.30

12 —.— 6.30 12.16 19.30 4.30-10.—

13 —.50 8.— 13.28 20.30 5.00-11.30

14 1.52 9.— 14.21 21.— 6.00-12.30

15 2.39 9.30 15.04 22.— 6.30-13.00

16 3.21 10.30 15.45 22.30 7.30-13.30

17 4.— 11.— 16.21 23.30 8.00-14.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Autotocht ouden van dagen
Er heerste Dinsdagmorgen een

grote drukte op het Gasthuispleih
beginpunt van de jaarlijkse auto-
bustocht voor de ouden van dagen
en georganiseerd door het comité
voor ouden van dagen. De eerste
deelnemers waren al een uur voor
de vertrektijd aanwezig om een
goed plekje in een van de vijf

bussen te zoeken.

Nadat men uitgeleide was ge-
daan door burgemeester en mevr.
Van Fenema, alsmede door een
groot aantal familieleden, vertrok
het gezelschap om negen uur via de
Haltestraat, Zeestraat, Boulevard de
Favauge en Paulus Loot en Brede-
rodestraat naar de eerste aanleg-
plaats, de Gooise boer.

Tot grote vreugde van de twee-
honderd oudjes was de burgemees-
ter daar wederom present. Hem
werd door de oudste inwoonster
mevrouw Bluijs, alias „Tante Jans",

een ruiker bloemen voor zijn echt-
genote aangeboden.

Na de koffie-met-koek werd de
tocht voortgezet langs het paleis

Soestdijk naar de Pyramide van
Austerlitz. Wegens de regen moest
de lunch binnen worden genuttigd
en kon geen gebruik gemaakt
worden van de speeltuin-geneugten.
Nadat de tocht was voortgezet

naar de uitspanning „Anna's hoeve"

in de buurt van Baarn, waar de
oudjes zich prima vermaakten,
volgde het diner in de „Karseboom"'
te Hilversum. Men liet het zich
uitstekend smaken.
Omstreeks 7.15 werd de terug-

tocht aanvaard. In paviljoen Kiefer
draaide tenslotte als extra-verras-
sing van de fa. Bakels het filmpje
van de 25ste tocht en daarna de
nieuwe film. Mevrouw en burge-
meester Van Fenema waren ook
hier aanwezig om de oudjes te be-
groeten. De burgemeester br.acht

dank aan het actieve comité voor
ouden van dagen.

Nog enige tijd zorgde de band
van J. Kemp voor vrolijke muziek.

Dit onderdeel van „de Notenkra-
kers" verstond de kunst, de oudjes
nog véél te doen nagenieten, zodat
een ieder dankbaar en tevreden
huiswaarts keerde.

Het actieve comité, onder leiding

van de heer Jung verdient zeker 'n

extra woord van hulde voor de kos-
telijke dag, die men Zandvoorts
ouden van dagen ten koste van veel
moeite en opoffering wederom heeft
bereid.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand Augustus
1955: ingelegd f 145944,31; terug-
betaald ƒ56100,90.

Z A N D V Ö O R TE R S
Woensdag 7 Sep-

•*

/j^>^>^>\ „ tember was het 40

j^-^^-^—-;; jaar geleden, dat—«
—-v_^_— de heer C.Slegers

zijn intrede deed
in de gemeenteraad van Zandvoort.
Het nieuwe raadslid was toen 29
jaar oud. Een feit, dat in Zandvoort
nog nimmer voorkwam en ook in

andere gemeenten tot de grote zeld-
zaamheden behoort.

De heer Slegers werd in Zand-
voort geboren op 31 Maart 1886 en
reeds op jeugdige leeftijd interes-
seerde hij zich naast het aannemers-
vak, voor de politiek, zodat hij al

spoedig, mede door zijn deelname
aan het Rooms Katholieke vereni-
gingsleven, voor de Rooms Katho-
lieke fractie naar de raad werd
afgevaardigd, welke toen in 1915
negen leden telde.

Met enkele korte onderbrekingen
was hij sindsdien lid van de ge-
meenteraad van Zandvoort, terwijl

hij als wethouder van publieke
werken optrad van 4 September
1923 tot 12 Mei 1927 en van 1 Sept.

1931 tot 27 Augustus 1946. Gedu-
rende deze perioden nam de jubi-
laris tevens het ambt van loco-

burgemeester; waar.
Een kleine onderbreking in zijn

raadslidmaatschap kwam van 13

Juni 1935 tot 2 April 1936, toen hij

wegens diepgaande verschillen van
mening met zijn fractiegenoot, be-
dankte als lid van de raad, doch
bij de daarop volgende verkiezin-
gen werd hij opnieuw gekozen.

Als raadslid en wethouder werkte
de heer Slegers eerst onder burge-
meester Beeckman, daarna maakte
hij de gehele ambtsperiode van
diens opvolger, burgemeester Van
Alphen mee van 1925 tot 1948, om
sinds Februari van laatstgenoemd
jaar lid van de raad te zijn onder
burgemeester Mr. Van Fenema.
Einde 1941 nam hij ontslag als

wethouder en raadslid, toen de
bezetter zijn druk op het politieke

leven in Zandvoort zijns inziens te

ver doorzette en hij onmogelijk kon
medewerken aan de politiek van
afbraak en. vernieling, die van dat
ogenblik af over Zandvoort vaardig
werd. Ook zijn streng Rooms Ka-

tholieke overtuiging verzette zich

tegen een voortzetting van zijn

raadslidmaatschap. Automatisch
keerde hij na de bevrijding als

raadslid en wethouder terug.

c C. SLEGERS 3
In zijn woning aan de Grote

Krocht no. 39 spraken wij geruime
tijd met de jubilaris, die zich door
zijn eenvoudig en prettig optreden
alom in Zandvoort zo grote popu-
lariteit verwierf. Wij spraken over
de 40 jaar lief en leed, die óók in

Zandvoorts gemeenteraad zijn deel
werden. „Och", zegt hij, „het raads-
lidmaatschap brengt naast verant-
woording, dikwijls véél vreugde,
doch óók teleurstelling, maar altijd

heb ik het een buitengewoon dank-
baar werk gevonden. Ik heb er
velen, zéér velen zien gaan en
komen en het meest interessante
van het lid van de raad zijn is

zeker wel, dat gezamenlijk wordt
gewerkt aan het welzijn van de
gemeente die men dient, een wel-
zijn, dat vanuit verschillende ge-
zichtshoeken benaderd wordt en het

is buitengewoon verheugend, wan-
neer dit samenspreken tot resul-

taten leidt.

Wanneer U mij vraagt, wat mijn
prettigste tijd was, dan is dat zeker
geweest onder het college Van
Alphen, Elffers en Slegers, direct
daarna dient de combinatie Van
Alphen-Van der Moolen-SIegers te

worden genoemd, in die tijd, in de
twintig- en dertiger jaren was de
samenwerking in het college steeds
voortreffelijk".

Hoge waardering heeft heb jubi-
lerende raadslid eveneens voor de
enorme dynamische kracht, die
burgemeester Van Fenema voor het
welzijn der gemeente ten toon
spreidt, waardering en grote be-
wondering en hetzelfde is het geval
voor zijn fractiegenoot, de heer.
Lindeman, wat betreft diens finan-
ciële kennis.
Vele komische en interessante

gebeurtenissen uit zijn leven als

raadslid weet de heer Slegers ons
te vertellen, namen van vele raads-

leden passeren de revue en steeds
opnieuw beluistert men bij hem
weer die toon van bescheidenheid,
gepaard aan een grote kennis van
het leven in Zandvoort en een
scherpe kijk op hetgeen tot het
welzijn van Zandvoort dienen kan.

Dit alles heeft de heer Slegers in

de afgelopen veertig jaren tot een
zéér bekende en óók zéér geliefde
figuur in Zandvoort gemaakt.
Scherp keert hij zich tegen futi-

liteiten. Het afkeuren van een be-
paalde kleur, waarmede een huis-
eigenaar zijn huis wil schilderen
veroordeelt hij zonder méér, om-
dat het welzijn van Zandvoort er
zeker niet mee wordt gediend en
het klein-dorpse gedoe van de hui-
dige schoonheidscommissie, die
door haar beslissingen veel parti-

culier initiatief doodt, vindt bij

hem evenmin genade.

Helder en klaar staat het Zand-
voort van de toekomst hem voor
de geest, een Zandvoort, dat door
de toenemehde belangstelling ge-
drongen wordt naar uitbreiding,
modernisering en vervolmaking,
waarvan thans de eerste faze wordt
beleefd. Van harte hoopt hij, nog
vé'él van dit belangrijke werk in de
raad te kunnen medemaken. Hij zag
Zandvoort groeien van kleine bad-
plaats in opkomst tot internationaal
bekend vacantie-oord, daaraan zijn

krachten te hebben mogen geven
en óók in de toekomst nog te
mogen blijven geven, indien hem
daartoe de kracht geschonken
wordt, zal zijn grootste voldoening
zijn.

Velen hebben de heer Slegers op
zijn jubileumdag blijken van waar-
dering en belangstelling doen toe-
komen. Een bijzondere raadszitting
werd er aan dit gebeuren niet ge-
wijd, doch wel bereidde Zandvoorts
gemeentebestuur de jubilaris die

dag te zijnen huize een intieme
huldiging. Wars van elk openbaar
eerbetoon was dit zeker in de geest
van deze sympathieke jubilaris.

Doch een ereplaats in onze ere-
rubriek „Zandvoorters" komt hem
zeker toe. Overhetgeen hem, deze dag
aan huldigingen 'ten deel viel, leest

U elders in dit nummer méér. K.

Huldiging raadslid C. Slegers
Op treffende wijze heeft Zand-

voort de heer C. Slegers, die Woens-
dag 7 September het feit herdacht,
dat hij 40 jaar lid was van de ge-
meenteraad, gehuldigd.
Het begon reeds in de morgenuren,
toen vele bloemstukken en cadeaux
aan zijn woning aan de Grote
Krocht no. 39 werden bezorgd.
Daaronder bevonden zich vele van
Zandvoortse verenigingen, o.a.

Zandvoormeeuwen, waarvan de
jubilaris voorzitter is, en van de
gymnastiekver. „Oefening staalt

spieren". In de middag maakte het
college van B. & W. met uitzonde-
ring van wethouder Kerkman, die
met vacantie was, zijn opwachting
bij het jubilerende raadslid.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema prees hierbij in zijn toespraak
de voortreffelijke wijze, waarop de
heer Slegers in deze 40 jaar de ge-
meentebelangen in hoge mate heeft
gediend. Op sportieve wijze, moedig
en onverschrokken kwam hij steeds
uit voor zijn beginselen, waarbij
verzet en tegenstand door hem. niet
werden geschuwd, integendeel,
tegenslagen werden door hem altijd

zonder rancune geïncasseerd. Als
blijk van waardering voor hetgeen
de heer Slegers voor Zandvoort had
gedaan, overhandigde spreker de
jubilaris namens het gemeente-
bestuur het standaardwerk van
Prof. Rogier: „In vrijheid herboren,
1853-1953",! een boekwerk, gewijd
aan het eeuwfeest van het herstel

der Bisschoppelijke hiëarchie in

Nederland.
Kort daarop kwamen de meeste

raadsleden de jubilaris gelukwen-
sen. Als persoonlijk geschenk van
hen ontving deze een fraaie radio-
kast en een luxe kist sigaren.

In zijn dankwoord werden door
de heer Slegers vele herinneringen
uit zijn raadslid-periode opgehaald.
Tenslotte memoreerde spreker, dat
hij in zijn jonge jaren als enthou-
siast voetballer, door de sport de
vriendschap had leren waarderen,
die óók voor het raadslidmaatschap
zo onontbeerlijk is, om daarna de
hoop uit te spreken, dat hij óók, in
de toekomst nog menige sportieve
„wedstrijd" in de raadzaal zou mo-
gen medemaken, daarbij de raads-
leden dankend voor de vriendschap
die hem, ondanks meningsverschil-
len, altijd werd betoond.

Onder de talrijke aanwezigen, die
in de loop van de dag de jubilaris

kwamen gelukwensen, bevonden
zich o.a. oud-burgemeester H. van
Alphen met echtgenote, de hoofden
van takken van dienst en vele bur-
gerlijke en kerkelijke autoriteiten,

terwijl des avonds een deputatie
van de K.V.P. nog haar opwachting
kwam maken.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappalhandel

ADr\ I PrinseBisweg 1

6

. DUL Telaf. 2066

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236



Winterprogramma «'t Helm»
Met een aantrekkelijk uitgevoerde

folder heelt stichting culturele kring
„'t Helm" het winterprogramma
voor het komende seizoen bekend
gemaakt.
Het kuntsabonnement omvat zes

voorstellingen, die alle in theater
Monopole zullen plaats vinden en
wel als volgt:

6 October 1955 het ensemble
Cruys Voorbergh met zijn cabaret-
programma „Van licht tot donker".

3 November 1955 treedt het uit

Suriname afkomstige negerkwartet
op met een programma van wereld-
lijke en geestelijke liederen, afge-
wisseld door declamatie van de
bekende voordrachtskunstenaar Otto
Sterman.

2 Februari 1956 zingt Harry van
Oss liederen en balladen, zichzelf

begeleidend op de luit.

1 Maart 1956 volgt een concert
door het Noord Hollands Philhar-
monisch orkest, met medewerking
van een solist(e).

5 April 1956 werd vastgelegd voor
het Ballet der lage landen, onder
leiding van Mascha ter Weeme met
nieuwe balletten, terwijl de slol-

avond op 3 Mei een toneelvoorstel-
ling zal brengen, waarover nog
nadere bijzonderheden zullen wor-
den bekend gemaakt.
Behalve dit» kunst-abonnement

zullen nog georganiseerd worden
een kooravond, waaraan uitsluitend

plaatselijke koren zullen medewer-
ken, één of méér filmavonden en
enige lezingen, do laatste o.m. tijdens

de boekenweek.

Hoewel 'voor de abonnementen
reeds talrijke inschrijvingen werden
ontvangen, kunnen — na reser-
vering van een beperkt aantal losse

kaarten per voorstelling — .nog
circa 125 abonnementen worden ge-
plaatst.

Het bestuur van de stichting moet
daarom ook dit jaar wederom het
voorbehoud maken, dat alleen, wan-
neer voldoende deelname verzekerd
is, dit programma doorgang zal

kunnen vinden, daar men helaas
nog niet over werkkapitaal beschikt.

Met klem wordt daarom verzocht,
ten spoedigste, doch uiterlijk tot 14
September a.s. op één der abonne-
menten in te lekenen.

Hiervoor zijn drie mogelijkheden
geopend, n.1. een abonnement voor
de 6 avonden ƒ9,60; een abonne-
ment voor drie avonden J 5,40 naar
eigen vrije keuze en een abonne-
ment voor jongeren voor drie
avonden ƒ3,60, waarvoor een leef-

tijdsgrens t.m. 20 jaar geldt. Al deze
abonnementen zijn niet persoonlijk.
Gezien het aantrekkelijke pro-

gramma zal het zeker niet moeilijk
zijn, nog 125 abonnementen te

plaatsen. Wij wekken hiertoe
gaarne kunstminnend Zandvoorl op.

Concert op Raadhuisplein
Dinsdagavond gaf de boerenkapel

„De Hooimijters" uit Haarlem een
concert in de muzieklent op het
Raadhuisplein, dat door vele inwo-
ners en badgasten op deze rustige
zomeravond kennelijk zeer gewaar-
deerd werd.

(Vervolg). ^
De volledige lijst der predikanten,

die Zandvoorts Hervormde ge-
meente tot nu toe heeft gekend,
luidt als volgt:

1586-1611 Joh. Marcus, overleden
te Zandvoort.

1612-1622 J. H. Trollinus. Daar-
vóór predikant te Wormer. In 1622

vertrokken als vlootpredikant. Van
hem is bekend, dat een familielid

van deze dominee, eveneens in

Zandvoort wonende, merkwaardige
proeven deed en daarover een
boekje schreef getiteld: „De Neder-
landse sleutel van 't secreet der
philosophie". De schrijver wijst
daarin reeds op de wel van het
behoud der elementen. De proef,

waaruit hij deze wet wil afleiden,

wordt aldus besqhreven: „Indien
ghij oock den mercurium met sul-

pher en zout armoniaci sublimeert,

verandert dat in een root poeder
ende dit poeder dan weder ghe-
brandt, komt weder die mercurius,
sonder verlies in gewicht". Onder
de opdracht slaat: Santfoort den
4 January 1613.

Vervolgen wij thans de lijst dei-

predikanten:

1623-1627 C. Petraeus, proponent,
vertrokken naar Elburg.

1627-1646 P. Facke, proponent,
overleden te Zandvoort.

1646-1659 H. van Loon, proponent,
overleden te Zandvoort.

1661-1679 C. Spiljardus, van Loe-
vestein, overleden te Zandvoort.

1679-1699 J. van der Wal, propo-
nent, overleden te Zandvoort.

1700-1729 G. Molerius è Bokhorst,
kwam uit Spanje van de ambassade
en overleed te Zandvoort.

1729-1762 H. A. Tross, proponent,
overleden te Zandvoort.

1762-1774 J.H. Schadd, proponent,
vertrokken naar Lochem.

1775-1792 J. G. v.d. Bell, van
Groothuizen, vertrokken naar Wer-
vershoef.

1792-1794 P. van der Ven, van
Hall, vertrokken naar Rijnsburg.

1795-1799 J. van Oostveen, van
Krommeniedijk, vertrokken naar
Nieuwerkerk. Afscheidspreek Hebr.
2 vers 3a.

1800-1804 J. Vogel, proponent,
vertrokken naar Assendelft. Intree

Marcus 1, vers 17, afscheid Hebr.
13 vers 20 en 21.

1809-1812 L. Jutting, van Bres-
kens, vertrokken naar Jisp.

1813-1817 A. C. van Alderwereld,
candidaat, vertrokken naar Rijn-
zaterswoude. Afscheid 1 Joh. 4
vers 16b.

1818-1822 J.van Rhee, van Eenum.
Vertrokken naar Bennebroek. Intre
Vertrokken naar Bennebroek. In-
tree 2 Cor. 12 vers 9a. Afscheid
Pred. 12 vers 13 en 14.

1823-1826 G. v.d. Berg, candidaat.
Vertrokken naar Hoogmade. Intree
Psalm 121 vers 2. Afscheid Hande-
lingen 20, vers 32.

1826-1831 H. Henny, van Egmond-
binnen. Vertrokken naar Benne-
broek. Intree Galaten 6, vers 14a.

1831-1836 H. M. G. Koolhaas, can-
didaat. Vertrokken naar Doetin-
chem. Intree 1 Corinthe 2, vers 2.

Afscheid 2 Corinthe 6, vers 1.

1837-1882 C. Swaluê, candidaat,
emeritus geworden. Intree Jacobus
1, vers 21b. Ds. Swaluë was de pre-
dikant, die bijna een halve eeuw
Zandvoort diende en zó gehecht
was aan zijn gemeente, dat hij

nimmer een beroep aannam. Een
zéér populair en algemeen geacht
predikant die zéér veel deed voor
verbetering van de volkszang.

1882-1888 L. Heldring, van Bus-
sum. Vertrokken naar Middelburg.

1888-1890 O. Schrieke, van Pijn-
acker. Vertrokken naar Lemmer.
Intree Romeinen 10, vers 6-8. Af-
scheid Openbaring 16, vers 15.

1891-1894 C. Barneveld, van Var-
seveld. Vertrokken naar Aalten.
Afscheid Psalm 134, vers 3.

1894-1903 G. Hulsman, van Le-
mele. Vertrokken naar Groningen.

1904-1923 G. Posthumus Meyjes,
van Dubbeldam, daarna emeritus
predikant.

1924-1929 Ds. A. K. Straatsma.
Vertrokken naar Den Haag.

1929-1944 Ds. D. Tromp. Vertrok-
ken naar Amsterdam.

1944-1946 Ds. J .Bloemsma (hulp-
predikant). Vertrokken naar Beesd.

1946-heden Ds. C. de Ru.
1947-1953 Ds. E. Saraber. Vertrok-

ken naar Voorschoten.
1953-heden Ds. R. H. Oldeman.

(Wordt vervolgd).

^IflulZI il 1 i'. PlKpÉ^ Alleen deze maand
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Z.V.V. Zandvoortmaeuwen

De competitie werd door het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen j.1.

Zondag goed ingezet. In de uit-

wedstrijd tegen H.B.C, behaalden
de geel-blauwen een kleine maar
verdiende 2-1 overwinning.
Zandv.meeuwen 2 startte minder

succesvol. De reserves verloren de
thuiswedstrijd tegen Stormvogels 4
met 3-1.

Het Ie Zaterdagmiddagelftal zorg-
de voor een verrassing door de
thuiswedstrijd tegen het sterke
P.V.W.A. met 2-0 te winnen. Deze
stand was reeds bij de rust ver-
kregen.
In de uitwedstrijd tegen T.Y.B.B.

had het 2e Zaterdagmiddagelftal
niet veel in te brengen en verloor
met 11-4.

Afd. handbal. De dameshandbal-
wedstrijd Zandv.meeuwen-IJmond
kon j.1. Zondag geen doorgang
vinden, doordat de tegenpartij ver-
stek het gaan.

' Ook de wedstrijd van het 2e
herenelftal tegen Umond 2 kon niet
worden gespeeld doordat de scheids-
rechter niet was verschenen.

In een goed gespeelde uitwed-
strijd tegen Tonegido 1 wist het Ie
elftal de eerste punten in de wacht
te slepen door met 7-17 te winnen.
Het was een vlotte en sportieve ont-
moeting. Deze overwinning geeft
goede moed voor de volgende com-
petitiewedstrijden.

De drie handbalelftallen van Zand-
voortmeeuwen zijn voor de compe-
titie in de volgende afdelingen
ingedeeld:

Dames a/d. Ie klasse: De Blinkert 1,

Concordia 2, C.S.V. 1, H.O.C. 1,

Eapiditas 1, Umond 1, T.H.B. 1,

Umond 2, Zandvoortmeeuwen 1.

Heren Distr. II, Ie klasse: Tonido 1,

A.V.A., Blauwwit, Niloc, Umond,
Aalsmeer, Vriendschap en Zandv.
meeuwen 1.

Heren afd. Ie klasse: De Blinkert 1,

Concordia 2, Concordia 3, H.O.C.1,
Rapiditas 2, Umond 2, Zandvoort-
meeuwen 2.

* w *

Voor het Ie elftal is voor a.s. Zon-
dag geen competitiewedstrijd vast-
gesteld. Het 2e elftal speelt des
middags thuis tegen Velsen 2. Ook
de meeste lagere elftallen komen
weer in actie voor de competitie.

Programma voor a.s. Zondag:
Zandvoortm. 2-Velsen 2 2.30 u.

V.S.V. 4-Zandvoortm. 3 9.45 u.

Zandvoortm. 4-Velsen 3 2.30 u.

V.S.V. 5-Zandvoortm. 5 9.45 u.

V.V.D. 2-Zandvoortm. 6 9.45 u.

Zandv.m. jun. b-Bl.daal b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. 2-V.V.S.V. 4u.
Zandv.m. adsp. a-H.F.C, a 3 u.

Zandv.m. adsp. c-H.F.C. h 3 u.

Postdulvensport
De postduivenver. „Pleines" hield

Zondag j.1. een wedvlucht van Vil-

voorde af over een afstand van 161

km. De eerste vogel werd getoond
om 9.51.22 uur. De uitslagen waren
als volgt: C. Visser 1 3 6 11; K. Kra-
mer 2 5 12 19; A.H. Daane 4 15 18 21;

M. Buis 7 17; G. Driehuizen 8 16;

J.Donker 9 10 14 20 22; H.Bartens 13.

Damnieuws
De eerste clubavond in dit seizoen

is vol animo ingezet. Alle leden
waren aanwezig zodat deze avond
een vlot verloop had.
De uitslagen zijn:

Groep A.
A. Hoekema-J. Hoogendijk 1-1

C. Draijer Jr.-L.J. v.d. Werff 2-0

C. Draijer Sr.-L. Y Vink 1-1

M. Weber-R. Mulder 0-2

Groep B:
G. ter Wolbeek-L. Paap 0-2

J. Schuiten-J. van Dijk 1-1

P. Versteege-K. Mak 2-0

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of SVSotor
aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wy ruilen, óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen, motorklediïig.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Nederlandse Reisvereniging
Consulaat Zandvoort

Opening Jubileum
seizoen '55- 956

a.s. VRIJDAG 23 SEPTEMBER in de ROTONDE.
„Een wintervacanlie in de bergen", kleuren-
films over Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.

AANVANG 8 UUR.
Kaarten a fl,— voor leden en ƒ1,25 voor intro-

ducé's by de boekhandels Bakels, Esué en Lorenz.

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Als de bladeren vallen gaan, dan is het tijd

om die prachtige

herfstbloemen
te bestellen in:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in ryke variatie.

Koopt nu Uw bloembollen voor huis of tuin!

Elke dag verse bloemen!
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Wegens vacantie zal

Boekhandel LORENZ
HALTESTRAAT 15 van 19 t.m. 22 SEPT.

GESLOTEN zijn.

Zie het op z'n best met

Philips Televisie
A.s. Zaterdag 17 Sept. voetbalmatch Zwitserland-Hongarije.

A.s. Dinsdag 20 Sept. Prinsjesdag.

f 1695,-
Beeld 53 cm.

f 1245,-
Beeld 53 cm.

f 995,-
Beeld 43 cm.

Philips Streekontvangers
in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

Veldsterkte metingen worden gratis verricht voor streekontvanger.

Na 15 October demonstratie thuis.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA
Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Betaling ook in overleg
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„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
't Zeewaeter is weer best',

(voor 'n ander).

Burgemeester opent
niéuw sportpark
Het nieuwe sportvelden-complex

binnen het circuit, dat onder meer
bespeeld zal worden door de Zandv.
Hockeyclub, bekend onder de naam
„Duintjesveld" zal Zaterdagmiddag
17 Sept. om twee uur officieel door
burgemeester Mr. H.M. van Fenema
worden geopend. Na de opening zal

er een hockey-demonstratie worden
gegeven.
Dezelfde avond houdt de Zandv.

Hockeyclub in hotel Keur aan de
Zeestraat haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Behalve de ge-
bruikelijke verslagen van penning-
meester, secretaris en kascommissie
vermeldt de agenda het kiezen van
vijf nieuwe bestuursleden. Van de
aftredende leden stellen zich her-
kiesbaar mevr. M. Kalff-Komen en
de heren J. A. B. van Pagée, Th. C.

Polman en A. Balledux. Het vijfde

lid, de heer r. Meeth heeft de wens
te kennen gegeven af te treden en
in zijn plaats wordt door het be-
stuur voorgesteld als bestuurslid
de heer B. van Beets.
Ten aanzien van de nieuwe velden

kan nog worden gemeld, dat na de
demonstratie gelegenheid bestaat
voor de Z.H.C.-leden om te oefenen
op de daarvoor beschikbaar gestelde
gedeelten en niet op de wedstrijd-
velden.

Ned. padvindsters gilde

Zeedistelgroep

Deze week beginnen we weer met
de opkomsten voor padvindsters en
kabouters, deze zijn vastgesteld op
de volgende uren:"

Padvindsters: voor meisjes van
12 jaar en ouder Zaterdags 7-9 uur.

Kabouters: voor meisjes van 8 tm.

11 jaar Woensdagmiddag van 2,30-

4 uur; Zaterdagmiddag van 2,30-4 u.

Ook is er plaats voor enige oudere
meisjes die als ass. leidster of als

leidster hun vrije tijd nuttig willen
besteden.

Is er onder onze lezers misschien
iemand die zijn piano niet meer ge-
bruikt en deze voor ons jeugdwerk
wil afstaan; onze kas is niet groot,

maar eventueel kunnen, we een
kleine vergoeding geven.

Oranjevereniging
Ter gelegenheid van de 75e ver-

jaardag van Prinses Wilhelmina
werd op 31 Augustus door het be-
stuur van de Oranjevereniging
„Zandvoort" het volgende telegram
aan H.K.H, gezonden:

Dankbaar voor het aan Uwe Ko-
ninklijke Hoogheid en het Vader-
land geschonken voorrecht, biedt
de Oranjevereniging „Zandvoort"
te Zandvoort aan Uwe Koninklijke
Hoogheid haar eerbiedige geluk-
wensen aan.

(get.) A. Mabelis, voorzitter.
Ds. J. van der Mije, secr. wnd.

In antwoord daarop werd thans
door de secretaris een telegram ont-
vangen van de volgende inhoud:
Prinses Wilhelmina verzoekt mij

U, voorzitter èn leden van de
Oranjevereniging te danken voor
Uw gelukwensen.

(get.) J. Geldens,
Particulier Secretaresse van
van H.K.H. Prinses Wilhelmina.

BURGERLIJKE STAND
9—15 Sept. 1955.

Geboren: Adriana Nicolina, dochter
van J. N. Persijn en C. I. Tanahatoe.
Ondertrtouwd: J. G. Nijburg en

A. M. Kliek; R. Tiemeijer en A. J.

Stute; T. O. Sikkema en C. F. Vol-
der; P. N. Valk en A. A. Oelbers ;

P. Paap en C. F^ Bakker.
Getrouwd: A. van der Veld en C.

M. Steggerda; E. H. Allebes en C.

M. Lefferts; G. Beekhuizen en G. C.

van der Wolde; J. Driehuizen en M.
Keur.
Overleden: M. L. C. van der Mije,

oud 76 jr., echtg.e. van J. Molenaar.

Toneelver. «Phoenix»
De toneelver. „Phoenix" stelt zich

voor in het speelseizoen 1955-'56 de
volgende stukken te spelen: „Een
feestelijke dag". „De wereld heeft
geen wachtkamer". „Wie zal ik
vermoorden". Tevens zal in het be-
gin van 1956 een speciale avond
worden georganiseerd in hotel

Bouwes.

Gunning M.U.L.O.-school

Door het gemeentebestuur van
Zandvoort is de bouw van de nieuwe
M.U.L.O. school - welke zes lokalen,
een hall, een, aula en een gymnas-
tieklokaal zal bevatten en gebouwd
zal worden op het terrein naast het
Kostverlorenpark tussen Zand-
voortselaan en trambaan, gegund
aan de laagste inschrijfster, de firma
J. Boot uit Heemstede voor een
bedrag van ƒ 313.890,—.

Lezing over
spraakmoeilijkheden

De spraak- en muziekpaedagoge,
mej. L. Molkenboer, zal heden
Vrijdag 16 September in gebouw
Zomerlust een lezing houden over
spraakmoeilijkheden bij kinderen.

Mej. Molkenboer werd door het
gemeentebestuur van Zandvoort be-
noemd om ingaande deze maand een
aanvang te maken met het geven
van onderwijs aan schoolgaande
kinderen die spraakmoeilijkheden
hebben. Haar lezing zal dan ook
daarop geheel zijn afgestemd.

Onderwijzend personeel, raads-
leden en allen, voor wie deze lezing
van belang kan zijn, werden door
het gemeentebestuur tot bijwoning
ervan uitgenodigd.

«De vliegende schotel»

De Hervormde jeugdvereniging
„De Vliegende schotel" zal haar
winterprogramma openen met een
filmavond op Vrijdag 23 September
in gebouw „Zomerlust". Het pro-
gramma zal worden verzorgd door
de United States Information Ser-
vice (U.S.I.S.), die een serie nieuwe
films over Amerika zal komen ver-
tonen. Op Zaterdag 1 October volgt
dan een cabaretavond in hotel Keur
welke werd samengesteld en zal

worden uitgevoerd door kernploeg
no. 1, onder leiding van regisseur
Jaap Brugman.

Grote prijsverlaging!
SCHEEPJESWOL, 100 gr.

van ƒ2,85 NU ƒ2,50
NEVEDA WOL 100 gr.

van ƒ2,90 NU ƒ2,60
LEITHEM BABY WOL 100 gr.

van ƒ3,10 NU ƒ2,65
DURABLE SPORTWOL

100 gr. van ƒ2,55 NU ƒ2,30

Jaeger wol 50 gr. NU 79 CENT
Zie onze nieuwe collectie

Dames pullovers
met 10°/o korting.

GROOTSTE SPECIAALZAAK
IN WOL

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

WEET
DAT

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

de gehele winter
geopend blijft?

Orchesire

Theo van der Zee

Voor advertentie „bijzondere

aanbiedingen" Parfumerie

Hildering" zie pag. 3.

essen in de nieuwste
TAUNUS '55

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.
GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375,

DANSSCHOOL
Vanaf heden inschrijvingen voor pas beginnen-
den en gevorderden.

SPECIALE CLUBS voor Medal tests, brons,
zilver en goud.

Ook aparte clubs voor gehuwden.

De lessen worden gegeven in Zandvoort.
Iril.: LAURENS, Vondellaan 8 - Zandvoort.
Inlichtingen óók telefonisch onder no. 3309.

AESTHETISCHE ONTWERP COIFFURES

VOOR SPORT EN UITGAAN

^Adviezen

voor

haar- en

huidverzorging

dagdijh

9-6 uur
i bthalvc Dinsdag}

"Nouvelle crêation

^ automne 1955

è

airconditioned permanent'

11. 5

.wil. uiMitriik
Thorbeckestraat 11 Zandvoort Tel.

»
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Van heden af klein match biljart

Sfeer

Gezelligheid

Wat weten wij
van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat

(Vervolg).

Zeeklimaat en klimatotherapie,
door O. Pahl, meteroroloog en leider

van heb meteorlogisch station voor
geneeskundig onderzoek van de
„Deutsche Wetterdienst" te Norder-
ney.
Warme en koude zeebaden, als-

mede golfslag-zwembaden, en inha-
latie, door Dr. H. H. Winkler, te

Norderney.
Slikbaden en slikwikkels, door

Dr. W. Zürcher, Obermedizinalrat,
te Wilhelmshaven.
Drinkkuren met zeewater,

door Dr. R. Rensch, te Borkum.
De kuurtijden aan zee, door Dr.

H.A. Hansche, internist te Riederau,
voorheen te Norderney.
Harding en reconvalescentie in

het zeeklimaat, door Dr. B. Schütt,
te Westerland op Sylt.

Zeeklimaat voor keel-, neus- en
oorkwalen, door Dr. H. Rechel,
keel-, neus- en oorspecialist te Wes-
terland op Sylt.
Het zeeklimaat voor acute en

chronische bronchiüden en emphy-
seem, door Dr. O. Weisbrodt, te

Norderney.
Allergische ziekten aan zee, door

Dr. J. H. F. Otto, docent en internist

te Westerland op Sylt.

Zeeklimaat voor hooikoorts en
asthma, door Dr. R. Bensch te Bor-
kum. _

De invloed van het zeeklimaat op
de vegatieve dystonie, door Dr. J.

Lasius, te Norderney.
De invloed van het zeeklimaat op

bloedsomloopziekten, door Dr. H.
Wassmund te Niendorf a.d. Oostzee.
De invloed van het zeeklimaat op

huidziekten, endocrine klieren en
stofwisselingsstoornissen, door Dr.
F. Hesse te Norderney.
De inwerking van het zeeklimaat

op schildklieraandoeningen, door
Dr. P. Siemens, te Wangerooge.
De behandeling van extrapulmo-

nale tuberculose bij volwassenen
aan zee, door Dr. K. Ullmann te

. Cuxhaven-Sahlenburg.
Vrouwenziekten en zeegeneeskunde,
door Dr. H. J. Goedecker, specialist

voor vrouwenziekten te Norderney
en Zeeklimaat en kinderziekten,
door Prof. Dr. W. Goeters, kinder-
specialist te Norderney.

Het boekje doorbladerend schrijft

Dr. R. Bensch uit Borkum, wat
betreft hooikoorts en asthma o.m.
het volgende: „Zéér duurzaam
wordt het effect van de zuivere
zeelucht, juist door haar minerale
bestanddelen. De geïnhaleerde
minuscule zeewaterdruppels ont-
wikkelen door hun vocht- en
zoutgehalte een krachtige, slijmlos-
makende en anti-infectueuze wer-
king. Het is daarbij zó, dat de
techniek van de inhalatie met
behulp van vernuftige medische

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Doktersdlenst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

apparaten belangrijke vooruitgang
heeft gemaakt en nieuwe wegen
opent tot verfijning en vervolma-
king, doch het zeestrand is en blijft

het grote en best in stand gehouden
natuurlijke tn/iatatorium.
Een verdere en belangrijke ge-

nezingsfactor van het zeeklimaat is

de wind, de voortdurende lucht-
beweging, waardoor een proces
wordt veroorzaakt van voort-
durende harding en verhoging van
het weerstandsvermogen, terwijl de
invloed van de ruimte en de wijde
horizon op de psychische gesteld-

heid van de mens eveneens véél

invloed uitoefenen. Indien nu deze
geneeskrachtige factoren op doel-

matige medische wijze ondersteund
worden dan zijn van een zee-
klimaatkuur ongetwijfeld gunstige
resultaten te verwachten bij de be-
handeling van allergische aandoe-
ningen van de luchtwegen".

Wat betreft huidziekten en stof-

wisselingsstoornissen, schrijft Dr. F.

Hesse, verbonden aan het stedelijk

ziekenhuis te Norderney:

„De gunstige invloed van het
Noordzeeklimaat op huidziekten is

al verscheidene jaren bekend, hoe-
wel pas in de laatste jaren de
attentie der medici meer in het
bijzonder hierop gevestigd werd.
De huidziekte-patiënten blijven

meestal acht weken in het zieken-
huis en de laatste drie jaren had ik
gelegenheid enkele honderden ge-
vallen waar te nemen. Er werd
hierbij door mij beiuiist bijzondere
waarde gehecht aan de zoveel
mogelijk zuivere klimatologische
behandeling, d.w.z. met de van
nature gegeven geneeskracht dei-

Noordzee, omdat de opzet was, de
invloed van het Noordzeeklimaat
zo onweerlegbaar mogelijk aan te

tonen. Het merendeel van deze
gevallen was reeds maanden of
zelfs jarenlang behandeld in huid-
ziekte-klinieken van naam, zonder
dat de gewenste resultaten werden
bereikt. Daardoor zijn de resultaten
van een zuiver klimatische behan-
deling des te opmerkelijker en ik

acht het volstrekt niet uitgesloten,

dat deze resultaten, bij gelijktijdige

behandeling door een arts, met toe-
passing van de beproefde medische
voorschriften, in de toekomst nog
verbeterd kunnen worden. In 1951
b.v. werden in 25 gevallen bij

patiënten met kuren van 6 tot 12
weken uitstekende resultaten ge-
boekt, kuren, die met uitzondering
van drie gevallen, uitsluitend in
herfst, winter en voorjaar werden
gevolgd. Het staat wel vast, dat de
bij tijden zeer harde en koele zee-
winden en het korte, koude zeebad
juist in deze jaargetijden de stof-
wisseling zéér gunstig beïnvloeden".

Bij de behandeling van het hoofd-
stuk „Bronchitis" door Dr. O. Weis-
brodt te Norderney, vinden wij o.a.

de volgende typerende uitspraken:

„Waarom vormt de geneeskracht
van zeeklimaat en zeewater juist
voor deze patiënten ' een goede
therapie? Het antwoord op deze
vraag ligt besloten in de eigen-
schappen van de juist voor de zee
karakteristieke factoren: de lucht,
welke zowel organisch als anorga-
nisch stofvrij i9, het zout-aerosol
geleverd door de branding, voorts
de mechanische spoeling van neus-
en keelruimte door het zeewater bij

het baden of zwemmen en de stimu-
lans, welke de huid ondergaat zowel
door de zilte golfslag als door de

zeewind, waarbij bij deze natuur-
lijke factoren van genezing, welke
de zee oplevert, dan nog komen de
eventueel voor te schrijven kuur-
middelen, zoals inhalatie, massage,
ademhalings-gymnastiek enz., waar-
voor een kuur-oord aan zee in hel
bijzonder dient te zijn ingericht en
dan moet zulk een behandeling
onder leiding van ervaren artsen,

wel tot een bepaald positief en
gunstig resultaat leiden".

Het zijn slechts enkele grepen uit

het boekje: „Het a-b-c van de zee-
geneeskunde" (Thalassotherapie).
Het bevat geen geheimen en is

voor een elk beschikbaar, die er
belang in stelt. Het is daarom, dat
wij eruit citeren, omdat wijzelf, —
leek zijnde — menen, slechts uit-

spraken van medici te mogen aan-
halen, zonder over deze aangelegen-
heid zelf een oordeel te vellen.

HOTEL SOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks:

Orchestre

TOM BOOT

In ons cabaretprogramma:

MAMON VERSTYNEN
Danseres

*
CHARLOTT & RENÉ

Een ander soort
acrobatische Cocktail!

*

MISTER CHARLY
Gentleman chimpansee

der televisie

V^
Zondagmiddag Matinee.

In een volgend artikel willen wij

eens wijzen op uitspraken van
medici, wat betreft de geneeskracht
van het zeewater. Ook daaraan zit

méér vast, dan zo oppervlakkig zou
worden gedacht en met de vraag:
„Blieft U een glaasje zeewater?", is

dit onderwerp zeker niet afgedaan.
In „de wereldkroniek" van 9 Juli

j.1. verscheen — verlucht met vele
interessante foto's, over dit onder-
werp een boeiend artikel, waarin
de geneeskracht van het zeewater
nader onder de loupe werd genomen.
Ook op dit artikel komen wij nader
tei ug.

Nu zou men kunnen zeggen: „Deze
zeegeneeskunde is al zo oud als de
weg naar Rome". Inderdaad, men is

óók in vroeger jaren reeds met deze
therapie bezig geweest. Zandvoort
heeft zijn badhuis voor minver-
mogenden gekend, dat gesticht
werd in 1871 op aanraden van Dr.
Smit. Niemand minder dan Prof.
Tilanus had voor deze stichting ge-
ijverd. In de commissie zaten o.m.
Mr. C. A. en H. A. Crommelin,
Ds. C. Swaluë, Jhr. Barnaart, Dr. C.
Smit, Mr. H. A. van Lennep en de
heren Booy en C. H. Enschedé, met
Prof. Tilanus als ere-lid. Men bracht
voor de bouw al spoedig ƒ 19.000,

—

bijeen. Toendertijd een formidabel
bedrag. In 1871, toen tot de bouw
werd besloten, trad Mej. M. Wolter-
beek als directrice op. In 1882 Mej.
Beets en in 1885 Mej. Bouvin, ter-
wijl als geneesheer Dr. CA. Gerke
in 1883 Dr. Smit opvolgde.
Men was óók in die tijd reeds

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
Jeugdzondag.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.
Zondag 40.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.

7 uur: Dr. H. v.d. Loos, pred. te

Haarlem-N. Jeugddienst.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr.: Mej. A. H. Jansen.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag n.m. 8 uur samenkomst

in de nieuwe consistorie der Herv.
Kerk. Spr. Joh. H. v. Oostveen,
evangelist te Voorburg.

overtuigd van de geneeskracht van
zeewater en zeeklimaat, daarom
werd dit badhuis tenslotte gesticht,
al geschiedde het kuren nog in zéér
primitieve vorm. Men kende er de
koude en warme zeebaden,
inhalatie-kuren enz. en met speciale
karren werd het zeewater naar het
badhuis gebracht, dat gevestigd was
bovenaan de Kerkstraat. Wij hopen
U over de geschiedenis, inrichting
en werking van dit badhuis in het
vervolg van onze artikelenreeks
over dit onderwerp, nog wel méér
te vertellen, o.a. óók de reden, waar-
om het voortbestaan niet langer
verantwoord was. Om door het ver-
dwijnen van dit badhuis nu maar
zonder meer vast te stellen, dat het
terugkomen op deze zeegeneeskunde
„de klok achteruit zetten" is, lijkt

ons niet juist. Integendeel, het zou
wel eens kunnen zijn dat door man-
nen als Dr. Smit en Dr. Gerke op
dit gebied waar pionierswerk werd
verricht, pionierswerk, dat door de
vooruitgang der medische weten-
schap — vooral in de laatste jaren— door anderen werd voortgezet.
Doch daarover in volgende artike-
len méér.

(Wordt vervolgd). K.

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.



Advertentietarief losse

advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.

Liefdadigh.adv. 40'/« red.

Bij contract belangr. kort.

B.ENTZIN6ER

Afwezig

ARTS

van 21 SEPT. t.m. 1 OCT.

Waarnemers
de andere doktoren.

fffEMHFBS*

BUILEN of TE KOOP
GEVR.: ruime vrije won.
te Zandvoort. Vrije won.
ter ruiling beschikb. in

Zaanstreek, o£ won. in

A'dam of Haarlem. Br. no.

15-2 bureau van dit blad.

TE HUUR GEVRAAGD

:

1 kamer, 2 slaapkamers,
keuken, gestoffeerd, of
halve of hele villa voor de
wintermaanden ingaande
half october 1955. Br. no.
15-3 bureau van dit blad.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

WIE RUILT vrijstaande
villa Kostvei'lorenslr. voor
dito villa Zuid-Boulevard
of nieuw ged. Brederode-
straal. Br. no. 15-1 bureau
van dit blad.

AUTOSTALLING in part.
garage AANGEBODEN.
Paradijsweg. Telefoon 3280.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Halteslr. 7

TE KOOP: Rokcostuum.
in zéér goede staal. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19
bureau van dit blad.

MAHONIEHOUT. Partijtje
te koop, zeer voordelig.
Benard, p.a. Epker, Burg.
Engelbertsslraat 8.

VOOR HET KOMENDE
WINTERSEIZOEN
heeft La Mer, Zeestraat 26
telefoon 2196 voor enkele
avonden nog zaalruimte
disponibel voor vergade-
ringen, clubs, enz.

TE KOOP: LODEN JAS
z.g.a.n. Leeftijd 10-12 jaar.
Kerkplein 5.

Net DAGMEISJE GEVR.
van 8.30-5 uur. Mevr. Al,
Vinkenstraat 11.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Br. nr. 15-6 bur. v.d. blad.

MEISJES
kunnen nog geplaatst worden als aank. sliksters en leerling

stiksters; geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O.

„ELWI" SCHOOLSTRAAT 2

A. van der Mijo en Zn.

Goedkope en gezellige wo-
ning in A'dam gezocht?
Aangeb.: gerief. 3e etage
Utrechtsestr., voor echt-
paar z.k. zeer geschikt.

Gevr.: woning Zandvoort.
Br. no. 15-4 bur. v.d. blad.

PIANOLES GEVR. voor
2 meisjes resp. 17 en 16 jr.

Bi-
, no. 15-5 bur. v.d. blad.

BOEKHOUDER
heeft nog enige avonden
vrij voor boekhouding en
correspondentie. Aanbie-
dingen nr. 15, Haltestr. 12.

TE KOOP: Tweepersoons
o'pklapbed met bedslel en
meisjesfiets. Te bevragen
Nic. Beetslaan 24.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150—
Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Vioollessen
aan beginn. en gevord. aan
huis, d. erv. leraar.

A. Bourdeauduc
oud-concertm. 1ste prijs

Conserv. Brussel 1933.

Belg.-Fr. school. Br. ond.
no. 14-12 bureau v.d. blad.

DAMES,
EEN MAATCORSET
tegen confectieprijs

Uw eorset stuk?
Wij maken het vlug en
vakkundig. HAAGEN,
Dr. Gerkestraat 2b.

Café Oomstee
ledere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

M.8¥I.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL HALTESTRAAT 1

vraagt voor direct

flinke jongeman
om opgeleid te worden in de winkel.

Snel korten de dagen, herfst kondigt zich aan,

De winkels die moeten vroeg sluiten weer gaan.

Maar Drommel staat altijd voor elkeen paraat,

Want in zijn portiek vindt U zijn automaat!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 16 Sept.t.m. Maandag 19 Sept. 8 u.

DORIS DAY en FRANK SINATRA in:

Young at heart
Een charmante en vrolijke musical! Op-
genomen in schitterend Warner Color.

Toegang elke leeftijd.

Vanaf Dinsdag 20 Sept. t.m. Donderdag 22 Sept.

8 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
GREGORY PECK - BRODERICK
CRAWFORD - ANITA BJORK en
RITA GAM in:

Nighf people
(MIDDERNACHTZONE)

Gregory Peck als kolonel Sleve van Dijke,

chef van de Amerikaanse contra-spion-
nage in Berlijn! Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 18 Sept. 2.30 uur
speciale familie matinee

Wij brengen U de prachtige ijs-show film

es op het ijs
Toegang elke leeftijd.

De T\ is weer in de maand

Drogisterij Blaauboer
HALTESTRAAT 46 TELEFOON 2392

Levert U alle soorten

Levertraan en Vitamine's

r
Chemische wasserij en ververij

Keyser
Kerkstraat 26 - Telef. 2653

Op alle

STOOMGOEDEREN
20\ KORTING

Mits gebracht en gehaald

FILIAAL KERKSTRAAT 26.

FAMILIE-DRUKWERK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

PHILIPS
RADIO
Seizoen 1 955-'56

PHILIPS RADIO vanaf ƒ98,—. In
iedere prijsklasse, een kwaliteits-
product. PHILIPS RADIO Bi-Ampli
technisch volmaakt!

PHILIPS RADIO-Gramofoon-com-
binatie, staand meubel, moderne
radio met drukknopsysteem, op-
bergruimte voor platen, mooi van
klank ƒ559,—, of met platenwisse-
laar en diamant ƒ 698,—, nieuwste
uitvoering.

PHILIPS Platenspeler voor inbouw,
thans ƒ79,—. PHILIPS nieuwe pla-
tenwisselaar thans ƒ125,—

.

GRAMOFOONPLATEN: Bezoekt
onze afdeling gramofoonmuziek:
klassiek, populair, modern. Alle
merken leverbaar, een mooi ge-
schenk!

PHILIPS Hoogtezon: Biosol en Ul-
traphil. U behoudt Uw kleur en
blijft fit! Philips Inphraphil ƒ37,50.
Pijnen verdwijnen.

PHILIPS Droogscheerapparaat
thans ƒ39,75 met 2 scheerhoofden.

Warmtebron Straalkachel ƒ 25,

—

800 watt.

STOFZUIGERS div. merken: Ex-
celsior, Hoover, Ruton, Holland-
Electro etc. Op slee v.a. ƒ2,— p.w.
Handslofzuiger ƒ125,—

.

Wij leveren wasmachines, droog-
machines en alle andere huish.
apparaten. Komt U eens kijken en
luisteren? Wij regelen desgewenst,
na persoonlijk overleg, de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het
beste!

^NOFOONP.L*1

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

TAXI
BEL

2560
P. Karkman
Haltestraat 63.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigera, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62
MAKELAAR — TAXATEUR

AGENT:
Fries Hollandse Hypotheekbank



RadiO reeds vanaf ƒ80,—.

Rijwielen
Rudge - Locomotief - Fongers

Wasmachines
(BICO) ƒ169—

Stofzuigers
Holland Electro, Ruton, Excelsior enz.

Uitgebreide collectie

verlichtings-artikelen

Eventueel betaling in overleg.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Onze Zandvoortse klanten kunnen al hun

bestellingen
op KANTOOR, SCHOOL-, SCHRIJF- en
TEKENBENODIGDHEDEN vanaf heden
richten aan onze heer F. van Herwijnen,
BREDERODESTRAAT 60.

Dit spaart tijd en kosten!

VANDAAG BESTELLEN MORGEN IN HUIS!

LORJÉ's Kantoorboekhandel
Utrechtsestraat 30, Hartenstraat 10, Amsterdam

Van 't goede het beste, maar veel goedkoper!

Bestel nu reeds Uw SUCCES-AGENDA 195G.

Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Sigarenmagazijn TH. LADEN ER
GROTE KROCHT 25 - TELEFOON 2900

Uitsluitend bekende merken
van 1e klas fabrieken

NU altijd paraat, met de nieuwste

30-VAKS AUTOMAAT
Voor wisselgeld event. bellen.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telaf. 2793

Ried. Prot. Bond
Afd. Zandvoort

ZONDAG 18 SEPT. begint de

Zondagsschool
weer: om HALF 12 voor de WEST
HILL afd. in gebouw Brugstraat 17,

voor kinderen van 5-7 jaar,

om 12 UUR in gebouw Brugstraat 15

voor de oudere kinderen

Heden weer

VERS GESNEDEN
Snijboontjes en Andijvie

Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd.'

DINSDAG 20 SEPTEMBER
per luxe touringcar naar de

Opening der
Staten Generaal

daarna DRUIVEN ETEN
in het WESTLAND.
Bespreekt tijdig!

Alle inlichtingen bij: Reisbureau

P. KERKMAN
Haltestraat 63 -i Telef. 2214 en, 2560

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ABrtl Prinsesseweg 15
. DV-fL. Yelef. 2066

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
Eind September

VEILING
van meubilair. Elke dag gelegen-
heid voor afhalen van goederen.

TELEFOON 2164.

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw besluit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit!

Inlichtingen: MevrMary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en

inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

KONTAKT met
de hele wereld!

PHILIPS TELEVISIE
groot beeld v.a. ƒ775,-

PHILIPS TELEVISIE
grootste beeld ƒ1245,-

Vele boeiende programma's wach-
ten U! Bestel nu Uw toestel, de hele
winter staat voor U. U gaat uit en
bent toch thuis. U kunt bij ons in
de televisiekamer de beeldgrootte
vergelijken, voordat U tot aankoop
besluit. Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig!

Uw oude radio heeft inruilwaarde!

Wij adviseren U steeds het beste.

Komt U eens kijken? Wij regelen
desgewenst na persoonlijk overleg,

de betaling met U.

F. H. PENAAT
Koslverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

De eerste klap

De welverdiende overwinning in
de eerste competitiewedstrijd Zon-
dag j.1. door Zandvoortmeeuwen
behaald, zal zeker door geen mens
zijn verwacht. Met een gelijk spel
tegen de eerste tegenstander H.B.C,
zouden velen reeds in hun schik
geweest zijn. Dat men deze onge-
twijfeld verdiende 2-1 overwinning
in de wacht wist te slepen na een
wedstrijd, die het aanzien ten volle
waard was, is o.i. in de eerste
plaats te danken aan groot enthou-
siasme en de onverzettelijke wil
om te winnen. Dat geeft de burger
moed zo aan het begin van de
competitie. Men zou kunnen zeggen:
„eerste gewin is kattengespin", wij
houden het voorlopig maar liever
op het: „de eerste klap is een
daalder waard".

Deze overwinning zal ongetwij-
feld goed doen aan de zelfver-
zekerdheid van onze spelers, doch
daarnaast mogen we niet vergeten,
dat het hier een tegenstander be-
trof — al geven wij toe een héél
sterke — die men uit de vorige
competitie in de 3de klasse nog
kende. In volgende wedstrijden
komen de onbekenden, a.s. Zondag
heeft men de eerste vrije Zondag,
daarna volgt de uitwedstrijd tegen
„Kennemers" in Beverwijk en
daarna volgen twee thuiswedstrij-
den, de eerste tegen H.F.C.

Van harte wensen wij onze jon-
gens in de komende ontmoetingen
hetzelfde enthousiasme en dezelfde
onverzettelijke wil om te winnen,
die in de eerste wedstrijd in zo
ruime mate viel op te merken en
wij spreken daarbij gaarne de hoop
uit, dat de wellicht zich óók nu
weer voordoende kansen werkelijk
benut zullen worden, hetgeen, wan-
neer dat tegen H.B.C, het geval zou
zijn geweest, het eindresultaat nog
aanmerkelijk beter zou hebben ge-
maakt. Alle zenuwen buiten de
lijnen!

Een buitengewoon
cabaret-nummer

Een wel zéér buitengewoon caba-
ret-nummer wordt door de directie

van hotel Bouwes van Vrijdagavond
a.s. af gedurende een week in het
avondprogramma gebracht, een
nummer, dat tevens 'n primeur voor
Nederland betekent. Na gedurende
12 maanden onafgebroken aan de
Rivièra te hebben gewerkt komt
dan n.1. in Zandvoort de heer Willy
Kubler met de 3 1/2 jaar oude chim-
pansee „Charly". In een onderhoud,
dat wij met de heer Kubler hadden,
heeft deze ons de ongelofelijke ver-
richtingen van deze mensaap ge-
toond.

Gekleed in een leuk pakje, be-
groet hij de aanwezigen met een
krachtige handdruk, geeft daarbij
uitsluitend de dames een handkus,
offreert U uit een doosje een siga-

ret en voorziet U van vuur, hij loopt
naar de piano, opent deze en speelt
een melodietje en dei clou van alles

is zeker dat hij zelf een motor „met
zijspan heeft, speciaal voor hem
gemaakt, welke hij zelf start, rijdt

en stopt, in de zijspan een kind
meevoerend.

12 maanden lang werkte de heer
Kubler met Charly aan de Rivièra,

en trad zelfs op voor de televisie in
Monte Carlo.

Ongelofelijk zijn de staaltjes van
intelligentie van deze mensaap, die
ongetwijfeld óók in Nederland grote
belangstelling zal trekken.

Na Zandvoort komt in het tournee
door Holland Amsterdam voor
Charly aan de beurt.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! SoT^o
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Dankbetuiging

Hiermede betuigen wij onze harte-

lijke dank aan allen, in het bijzonder

aan Dr. Robbers en de Heer en

Mevr. Hoogervorst, die hulp ver-

leend hebben bij het ongeval mijn

echtgenote overkomen op Zondag
4 September.

Fam. SCHUITEN.
Smedestraat.

Balcon-varia
Aerie: Zo Wullum, ben je d'r weer?

'k Heb je 'n paer weke niet 'ezien

jü op ons zee-balconnetje.

Wullum: Dat ken oitkomme jü.

'k Ben| d'r met, moeder de vrouw
es effies tussenoit 'ewiest, met
vekansie zo 'ezaid, dat heb 'n

mens heus wel es nojig.

Aerie: Dat zou 'k denke Wullum,
vooral nae zo'n drok saizoen,want
we hebbe in Zanvert de leste

maende aerdig motte anpakke.

Wullum: Zo is 't Aerie en vergeet
niet, een mens mot met de mode
meedoene. As je in Zanvert in

September niet met vekansie
gaet, dan hoor je aigeluk in ons
durp niet thois. Waer ben je hene
'ewiest jü?

Aerie: Nou, 'k heb 't niet ver 'ezocht
Wullum, af en toe 'n daggie naer
de dieretoin en naer die grote
tentoonstelling in Rotterdam en
jai?, waer heb jai je daege zoek-
'ebrocht?

Wullum: 'k Ben naer Doitsland
'ewiest jü. Een paer daege met 'n

boot de Rain af'ezakt. Als maer
zakke jü en hoe verder je zakte,

hoe mooier of 't wier.

Aerie: Nou nou jü, dan heb je 't ver
'ezocht. Ben je nog bekende teuge
'ekomme?

Wullum: Dat's nou net, wat 'k je

zegge wou, jü, je ziet daer haest
meer Hollanders dan Doitsers.

'k Begraip d'r niks van jü. Je
ken hier gien mens spreke, of ze
gaen naer Doitsland of zain d'r al

'ewiest. 'k Zou zo zegge dat de
taid al 'n boel heb bai'eschaefd.

Aerie: Niet over praete jü, al die
dinge regele zich vanzelvers en
dat's maer goed ook, d'r is gien
mens, die dat kan teugehouwe.
We hebbe anders nog best weertje
'ehad niet?

Wullum: Hardstikke mooi jü. Elleke
dag 't zunnetje. Maer nou is 't

af'elope. De vrouw wou vanmid-
dag! de kachel al gaen aenmaeke.

Aerie: Je zou 't haest doen jü, maer
zo zie je al weer dat 't weer net
zo veranderluk is as de mense, de
iene week lope ze nog bainae nae-
kend in derloi badpakkie en de
vollegende week hebbe ze weer
bontjasse an.

Aan diegenen, die de zeker-
heid willen hebben, dat de
teraardebestelling of crematie
van hun overledene op een.

eenvoudige, waardige en pië-
teitvolle wijze zal worden

schiedt;

dat onze tarieven niet hoger
zijn dan die van begrafenis-
verenigingen of coöperaties
die mededelen zonder win<*t

te werken;

dat onze service in alle op-
zichten beter is.

Begrafenisonderneming
A. KUIK

Swaluëstraat 15 - Telef. 2198.

De Zandvoortse zakenwereld
In deze nieuwe
rubriek „De Zand-

Een tweede feit, dat in deze ru-
briek vermelding verdient is gewijd

isthandel van Panline

HOOGWATER
H.W. h.W. H.W. L.W. Strand

Sept. berijdbaar

18 4.35 11.30 16.58 24.— 8.30-15.00

19 5.11 12.— 17.31 0.30 9.00-15.30

20 5.47 12.30 18.06 1.— 9.30-16.00 I

21 6.23 13.30 18.41 1.30 10.30-16.30

22 6.59 14.— 19.15 2.— 11.00-17.00 I

23 7.39 14.30 20.02 3.— 11.30-18.00 I

24 8.32 15.30 20.59 4.— 12.30-19.00
|

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
K.J.C. Zandvoortmeeuwen begint

a.s. Donderdag 22 Sept. haar eerste

avond om te klaverjassen. Aller op-
komst is gewenst!

Wielrennen
In de eerste rit van de najaars-

competitie van H.S.V. „De Kam-
pioen" was A. Tump bij de C klasse
betrokken in een valpartij en moest
de strijd staken wegens materiaal-
defect. Bij de A en B klassers, die 75

km. reden plaatste KI. Koper zich,

ondanks een lekke band, als 6e.

J. Ramkema startte in een junio-
renwedstrijd te Amsterdam en reed
deze op fraaie wijze uit.

charme schiep, geneei aangëpasr
aan de verkoop. Een zeker zéér
bijzondere prestatie, die alle hulde
waard is. Wij feliciteren hem met
deze nieuwe schepping en eveneens
de heren Hildering met deze prach-
tige nieuwe zaak.

De beste plaats om je vacantie
door te brengen is net binnen
de grenzen van je inkomen.

Wilf Bennet.

Telef. 2107

Ter gelegenheid van deze opening laten wij ook onze
Zandvoortse clientèle profiteren en hebben a.s. Za-
terdag 19 Sept., zolang de voorraad strekt en alléén

tegen inlevering van deze advertentie TWEE SEN-
SATIONELE AANBIEDINGEN
Voor halve prijs: de beroemde Franse tube BRIL-
LANTINE JAQUINET, van 90 voor 45 CENT.
Ten tweede de bekende ANTONIMA EI-SHAMPO
(een flacon voor minstens 3 haarwassingen) van 65

voor 32 CENT.

WEET U
Dat DE KL. BIJENKORF bij U
thuis komt demonstreren indien U
interesse voor een TELEVISIE-

TOESTEL heeft?

WEET U
dat De KI. Bijenkorf om de Tele-
visie meer bekendheid te geven als

attractie Uw toestel financiert

zonder rente-berekening

WEET U
hoeveel tientallen guldens U er mee
spaart? Komt U eens met ons pra-

ten, het kan U enkel

voordeel brengen.
WEET U

dat de Electr. WASMACHINES per
1 Sept. belangrijk in prijs zijn

VERLAAGD!

WEET U
dat wij U kunnen leveren: Bico,
Edij, Erres, A.E.G., Hoover, Miele
enz. enz. Betaling in overleg.

Radio-, Televisie- en Wasmachine-specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Brugstraat 15

HEROPENING
op ZATERDAG 17 SEPTEMBER te 15.30.

De bibliotheek is open: Dinsdags van 19.30-

20.30; Zaterdags van 15.30-17.30.

Het Bestuur.



Op veelvuldig verzoek elke Donderdagavond:

speciale mosselen-avond
in Restaurant „LA MER"
Zeestraat 26 - Telef. 2196 Geopend tot ïmif twee.

Er is een goede plaats
voor U bij Droste!

U kunt een prettige dagtaak vinden bij DROSTE.
Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse

omgeving licht werk. Voor het koffie drinken Staat

een gezellige recreatiezaal open.

Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is

een goede sociale en medische verzorging.

Indiensttreding op basis van de nieuwe loonregeling

na medische goedkeuring. Reiskosten worden vergoed

aan hen, die niet in Haarlem wonen.

Gehuwde vrouwen kunnen eventueel ook voor halve dagen
komen. Laat mannelijke gegadigden informeren naar de sedert

kort geldende loonsvoorwaarden. Ook voor hen is er plaats.

Bij is het

prettig werken
Laai U eens bij het Gewestelijk Arbeidsbureau

inlichten over de loonhoogte.

Aanmelding: Nevenbureau Zandvoort

van het Gewestelijk Arbeidsbureau, Zeestraat 28, Zandvoort.

Zo heeft do eeuwen door Zand-
voorls oude dorpslcerk in het mid-
delpunt van het Zandvoortse leven
gestaan. Stormen in letterlijke en
in figuurlijke zin zijn aan haar
voorbijgegaan, zij werd verwoest,
weer opgebouwd, door de krachten
der natuur ten dele vernield, doch
weer hersteld en een nieuw herstel,

een ingrijpende restauratie, maken
wij thans in 1955. wederom mee
Een hersiel, dat méér dan honderd-
duizend gulden vergt. Maar zij is

het waard, onze oude, trouwe dorps-
kerk, omdat Zandvoort de laak
heelt, dit geweldige brok historie
dat zij symboliseert, voor hel ge-
slacht dat na ons komt, te bewaren.
De kerkvoogdij verrichtte reeds een
yrij ingrijpende restauratie enkele
jaren geleden, thans wordt óók uit-

wendig de oude, vervallen kerk,
weer een sieraad voor onze ge-
meente. Stormen hebben over haar
gewoed, stormen zullen opnieuw
over haar heengaan, maar kloek en
sloor slaat daar dil oude bouwwerk,
waarop Zandvoort trots is en op-
nieuw blikt de sierlijke haan, voor
enige lijd van haar hoge standplaats
gehaald om te worden opgeknapt,
in haar nieuwe, fonkelende gulden
looi ten hemel en steeds opnieuw
als we omhoog blikken worden we
eraan herinnerd, dal hier in dit

eeuwenoude bedehuis vreugde en
droefheid van een stille, vergelen
vissersplaals, waarvan het volk
vechten moest om zijn bestaan
elkaar hebben afgewisseld, maar
óók, dat de Almachtige, Wiens
Naam binnen de muren zo dikwijls

werd aangeroepen, uitkomst bracht
en vrede en geluk, wanneer dit

dikwijls voor onmogelijk werd ge-
houden en de mens, óók de mens in

Zandvoort, geen uilkomst meer zag.

Verplaatsen wij onze gedachten
thans van de kerk naar de scholen
in onze gemeente, want ook deze
zijn in de historie van Zandvoort
zeker het vermelden waard, boven-
dien viel kerk- en schoolleven in

vroeger eeuwen ten nauwste met
elkaar samen. Uit de zéér vroege
tijd is over hel Zandvoortse school-
leven weinig of niets bekend. Wel
vinden we het een en ander, dat op
het schoolleven betrekking heeft,

zoals uit het vervolg van dit ge-
deelte blijken zal, doch over de
scholen als gebouwen, vinden we
niels eerder vermeld, dan dat, vol-
gens Allan, in de gevel van een
vroegere school het jaartal 1586

stond vermeld. Dit jaartal stond op
een steen, waarop óók de loom van
een paard stond afgebeeld. Allan
hoorde vertellen, dat die afbeelding
erop wees, dat de vroegere school-

meester levens smid was geweest.
Hijzelf acht dit echter onwaar-
schijnlijk en denkt, dat deze af-

beelding eerder in verband zal heb-
ben gestaan met hetgeen we lezen

in Psalm 32, vers 8, n.1.: „Ik zal U
onderwijzen en U leren van de weg,
die gij gaan zult; Ik zal U raad
geven; Mijn oog zal op U zijn.

Weest niet gelijk een paard, gelijk

een muilezel, die geen verstand
hebben, wier muil men breidelt met
toom en gebit, opdat hij tot U niet

genake".

Doch ook dit, hoewel zéér ver-
nuftig gevonden, lijkt ons niet erg
waarschijnlijk. Misschien is de
schrijver op die gedachte gekomen,
door het nauwe verband dat in

vroeger eeuwen tussen school en
kerk bestond. De school toch be-
hoorde aan de kerk en de onder-
wijzers werden door haar bezoldigd.

Maar er blijft voor de gedachte, dat
deze schoolmeester ook tevens smid
was, véél te zeggen. Want wanneer
we even luisteren naar wat Vale-
oog zegt over de baantjes, die een
schoolmeester tegelijkertijd kon
waarnemen, dan lijkt de mogelijk-
heid van het tevens smid zijn, zeker
niet uitgesloten. Hier volgt het
kreupelrijm, dat deze Valcoog op
een schoolmeester maakte:

Ten eersten mag een school-
meester wel een notaris zijn,

Een schotgaarder, een secretaris lijn.

De Impost intekenen en óók
droog scheren,

Haar afsnijden, somtijds ook
wondan cureren,

Glazemaken, klockmaken en
doodkisten,

Steenhouwen, schilderen, stoelen
verven en vernisten.

Ook schoenlappen en de klompen
maken,

Rouwkorf maken en de akker
harken,

Boekbinden, opveteren en breien
netten,

Een paar koeien houden,
ossen vetten,

En somtijds met naaien
een stuiver verdienen.

U bemerkt wel, hier wordt voor
de goede man een keur van bij-

baantjes genoemd, om het magere
loontje, dat hij als schoolmeester
verdiende, een beetje op peil te

brengen.
Wat Zandvoort betreft, weten we

zeker, dal de schoolmeester, behalve
onderwijzer, in vroeger tijd ook
koster, voorzanger, slovenzetter en
doodgraver was. Die combinatie
van voorzanger en schoolmeester
hooft in Zandvoort héél lang stand
gehouden. De grote dichter De
Genestet dicht daarvan b.v. in
„Naar de Natuur":

Ik zie een grafie gedolven
Op 't kerkhof te Bloemendaal.
De lijkbaar staat te wachten
Vlak bij het kerkportaal.

De schooljeugd - het is vacantie -

Iets zeldzaams in de week,
Maar meester is uitgetogen
In 't zwart, met een grote steek.

(Wordt vervolgd).

Oefening Staalt Spieren

De najaarsvergadering van de
Kennemer Turnkring is vastgesteld
op Zaterdag 24 September a.s. aan-
vang 7.30 uur, bij Brinkman in

Haarlem. Behalve de bespreking
van de agenda van de K.N.G.V.-
vergadering, dienen ook 2 T.C.leden
gekozen te worden door het vertrek
en bedanken van de heren F.G.J.
v.d. Berg (B.G.V.) en W. de Wolf
(Bato). Het bestuur heeft hiervoor
als candidaten gesteld de heren
F. W. L. Sauer (Concordia) en J. J.

Jagerman (O.S.S.).

Het dit jaar nog Ie verwerken
technische programma beslaat uit

het afnemen van de K.N.G.V. vaar-
digheidsproeven in November en
een wedstrijd in vrije- en gereed-
schapsoefeningen voor dames en
heren in December. Voor het vol-
gende jaar zijn er door verschillende
jubilea van kring en kringvereni-
gingen belangrijke evenementen te
verwachten, waarmede de nieuwe
technische commissie' bij het vast-
stellen van haar programma reke-
ning zal moeten houden.

Afd. handbal. Bij de officiële in-

gebruikneming van het sportpark
„Duintjesveld" op Zaterdag a.s.

dienen alle handballers(sters) in

costuum aanwezig te zijn. Na het
officiële gedeelte zullen er enige
wedstrijden gespeeld worden en. zal

de training beginnen.
Voor Zondag a.s. zijn vastgesteld

de „uit-wedstrijden", zowel van
jongens als meisjes tegen Concordia
in Haarlem.

Afd. Volleybal. Als voorspel van
de competitie vindt op 19, 20 en, 21

Sept. a.s. in het Krelagehuis te

Haarlem een groots opgezet tour-
nooi plaats. Het rooster luidt:

Maandag:
Heren: 7.30-7.45 O.S.S.-Buitenrust.

8.10-8.25 O.S.S.-Gios.
Dames: 9.10-9.25 O.S.S.-Vesnia.

9.50-10.05 O.S.S.-V.C. Haarlem.

Dinsdag:
Heren: '7-7.15 O.S.S.-Spaarnestad.
Dames: 9-9.15 O.S.S.-M.H.B.S.

Woensdag: finales.



Omzetbelasting op
PERZISCHE TAPIJTEN er af!

Belangrijke prijsverlaging
Mahal 2 x 2.76 M. van f 675.— voor f 495 —
Shiras 3.06 x 2.25 M. van f 745,— voor f 625,—

Karadja 0.64 x 0.88 M. van f 75,— voor f 55,—

enz. enz.

Elk tapijt desgewenst met garantie.

Perzisch Tapijthuis
Winkelgalerij TIIORBECKESTRAAT 13 TELEF. 3088

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Futiliteiten

Mijnheer de Redacteur,
Mei belangstelling heb ik in het

raadsverslag gelezen, dat er iemand
een lans gebroken lieert voor een
betere verzorging van hel uiterlijk

van onze badplaats. Ik begrijp alleen

niet, dal hij geen bijval gekregen
heelt van zijn mede-raadsleden,
want als de heren zich de moeite
eens zouden getroosten een wande-
ling langs de Boulevards te maken,
dan zouden ze kunnen zien, dal er
overal papier en afval ligt, dal de
strandafgangen (speciaal die naar
Bad-Zuid en die tegenover de Zee-
straat) gegarneerd zijn met papier-
tjes van ijs, oude kranten, schillen

etc. etc, dal er veel vuil ligt bij en
onder de schaarse banken en dal bij

de drinkbak bij de Rotonde, eeuwig-
durend plassen water slaan, die,

vermengd mei vuil en papier, de
slrandbezoekers wel een abomi-
nabele indruk van de reinheid in

Zandvoort moeien geven; en dal
nog wel bij de hoofdtoegang naar
hel strand! (Ik geloof nlel, dat hel
ding lekt, of dal de haringveniers
de oorzaak zijn van die eeuwige
overstroming, maar dat de kinderen
die de gehele dag met het water
knoeien die fontein laten overlopen).

Hel is echter niel alleen langs de
Boulevards, dat er veel afval ligt,

ook in hel duin en in het dorp zelf

komt men hel tegen. Zo b.v. in de
duinen bij het Caravan-kamp, daar
ligt. een complete mestvaalt, op het
Jan Snijcrplein ligt altijd papier en
rommel en op de diverse parkeer-
terreinen laten de automobilisten
ook het nodige achter.

En wal is nu de oorzaak van die
indruk van onverzorgdheid, welke
iedere vreemdeling wel van Zand-
voort moet krijgen?

In de eerste plaats een verheu-
gend feit, n.1. hel buitengewoon
drukke bezoek, dat Zandvoort dil

seizoen genoten heeft, maar in de
tweede plaats het tekortschieten
van de straatreinigingsdienst. Trou-
wens heeft Zandvoort wel een der-
gelijke dienst? Ik zie zo nu en dan
weleens een man of drie met een
vuilnisauto bezig, maar die kunne'h
hoogstens zorgen, dat de Kerkstraat,
de Haltestraat en de Zeestraat
schoon gehouden worden. Ik woon
hier nu 4 jaren, maar ik geloof niet,

dat de goten van het de Favauge-
plein in die tijd 4 maal geveegd zijn,

laat staan het plein zelf.

En wat is daarvan het gevolg?
Dat bij regenweer het zand en vuil

in de riolen spoelt, welke men dan
t.z.t. weer met veel moeite en kosten
moet schoon maken.
Openbare toiletten: de opmerking

inzake het ontbreken daarvan was
zeer terecht; op drukke dagen kan
men op het de Favaugeplein de
mannen in rijtjes tegen de achter-
muren van de Engelbertstraat zien

staan. Onsmakelijk en zelfs straf-

baar, maar neem het de mensen
eens kwalijk? Want niemand weet
waar hij een openbaar toilet kan
vinden. Wc hebben er n.1. in het
gehele dorp slechts twee, n.1. een
onder de Rotonde en nog een bij het
tramstation (afschuwelijk vies en
stinkend). En als ik dan lees, dat de
Raad in een handomdraaien bijna

4 Ion voteert voor fiets- en voet-
paden etc, dan zou ik zo zeggen,
doe er nog maar een ton bij voor de
nodige openbare toiletten in hel
dorp.
Wat is er nu aan te doen om Zand-

voort lol een zindelijk dorp te

maken? (waarbij ik do opmerking
moet maken, dat de Zandvoorlers
zelf ook niet) vrij uil gaan, want ze
smijten alles wal ze maar kwijt
willen in hel duin, zoals oude stoe-
len, matrassen, garnalendoppen, de
inhoud van slofzakken, enz. enz.).

Er is in de raadsvergadering ge-
zegd, dat er minstens 4 straatvegers
nodig zijn; ik zou zeggen in hel
seizoen minstens 24.

Waar die vandaan te halen?
Ik heb eens gehoord, dal Publieke

Werken zo'n 60 man in dienst heeft.

Kan daar in hel seizoen niel een
derde of een kwart van belast wor-
den met het schoonhouden van het
dorp en omgeving?
Mocht dal niet gaan, kunnen de

mensen, die bij het circuit bezig zijn

stenen te bikken, dan niet gedu-
rende de zomer tewerk gesteld
worden met hel opruimen van
papier en verdere rommel en het
vegen van de straten en boule-
vards?
Men kan ook proberen het pu-

bliek op Ie voeden lot reinheid,

maar ik ben bang, dat aleer hei-

publiek die graad van netheid be-
reikt heeft, dat hel geen papier en
schillen meer weggooit, Zandvoort
een mestvaalt geworden is, tenzij

natuurlijk de gemeenteraad maat-
regelen neemt om Zandvoort gron-
dig te gaan reinigen en schoon te

houden.
Tenslotte- moet ik er nog mijn

verwondering over uitspreken, dat
een lichaam als Touring Zandvoort,
dal behalve de belangen van het
circuit, toch ook de V.V.V. voor
Zandvoort is, zijn stem niet eens
verheft tegen de vervuiling van
onze badplaats.
Vergeet niet, dat Holland in het

buitenland bekend staat om zijn

zindelijkheid, maar dat de vreemde-
lingen wel een geheel andere indruk
daarvan moeien krijgen als zij in

hel seizoen langs de Boulevards en
door do stralen van Zandvoort
wandelen.
Een verzorgd uiterlijk en reinheid

futiliteiten? A
Neen, zij zijn mede een eerste

vereiste voor het aantrekken van
vreemdelingen.

U, mijnheer de Redacteur, dank
zeggend voor de verleende plaats-

ruimte, hoogachtend,

J. R. OOSTENRIJK.

Ons „uit het hart gegrepen!" Red.

Geachte Redactie,
Met grote verontwaardiging nam

ik kennis van Uw artikel over zee-
watergeneeskunde in Uw blad van
9 Sep.t j.1.

Ik meen er goed aan te dóen
reeds thans, naar aanleiding van
Uw eerste artikel enige opmerkin-
gen te maken, opdat Uw legers het
door U geciteerde a.b.c. van de zee-
watergeneeskunde beter zullen criti-

seren dan het U en de door U ge-
noemde commissie blijkbaar moge-
gelijk was.
Dat de Duitse arts wèl heil ziet

in een zeewatergeneeskunde is geen
reden om hem superieur te stellen

aan de Nederlandse arls. Wij Ne-
derlandse artsen hebben over het
algemeen geen belangstelling meer
voor deze natuurgeneeswijze, die
vroeger ongetwijfeld wel een rol

speelde. Zij vertegenwoordigde
een periode in de geschiedenis der
geneeskunde. Bovendien zijn onze
sterftecijfers veel gunstiger dan die
van Duitsland. (Nederland 1954 alg.

sterfte 7,5 per 1000; zuigelingen 21

per 1000; tegenover Duitsland 1054
alg. sterfte 10,4 per 1000; zuigelin-

gen 43 per 1000).

Hel door U genoemde boekje
heeft hel karakter van een reclame-
drukwerkje over deze speciale ge-
neeswijze, dat vermoedelijk rond-
gestuurd werd aan allo Duitse art-

sen en zodoende in hun bezit kwam.
De artikelen werden bijna allemaal
geschreven door artsen in badplaats-
jes lor grootte van da helft tot één
derde van Zandvoort. Hun doctors-
titel wordt dan ook naar onze
Nederlandse begrippen zeer aan-
vechtbaar evenals de zuiver weten-
schappelijke waarde van hun betoog.

Dal hel invoeren van een zee-
watergeneeskunde in Nederland,
naar onze begrippen betekent,
het achlcruilzcllen van de klok der
medische wetenschap met enkele
tientallen tot honderden jaren, wist
de commissie blijkbaar niet.

Mocht zich nogmaals een com-
missie op pad begeven, dan hoop ik

dal zij toegerust zal zijn met meer
kennis van zaken en met meer res-

pect voor de prestaties in het vader-
land.

Met dank voor het verlenen van
plaatsruimte in Uw blad.

B. ENTZINGER.

Wij komen op deze aangelegen-
heid, mede naar aanleiding van een
onderhoud, dat wij met Dr. H. K.
van Es over dit onderwerp hadden
en die eenzeljde standpunt blijkt in
te nemen, nog nader terug en zullen
dan de zienswijze van onze Zand-

voortse doktoren eveneens gedetail-
leerd weergeven. Overigens behoeft
van „verontwaardiging" geen sprake
te zijn. Wij kiezen geen parlij, zijn

leek en memoreren slechts. Red.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

N.C.V.B. hoopt Vrijdag 23 Sepl. a.s.

des avonds 8 uur, in de nieuwe con-
sistorie der Hervormde kerk, haar
eerste bijeenkomst van dit winter-
seizoen te houden. De heer J.W. van
Hulst, directeur der Hervormde
Kweekschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen te Amsterdam, zal

dan spreken over: „De vrouw en de
cultuur".

Gouden jubileum N.V.V.

Het gouden jubileum van het
N.V.V. zal óók door de afd. Zand-
voort worden gevierd. Er zal n.1.

uit leden van de Zandvoorlse be-
sluurdersbond een toneelgroep
worden gevormd, welke onder lei-

ding van del heer J. G. Bisenberger
het door Alex Wins geschreven
jubileumsluk: „Door het donker
kwam een wonder" zal opvoeren.

De uitvoering zal op een nog
nader vast te stellen datum in

Maart a.s. plaats hebben.

Bridgen voor pleizier

Dinsdag werd de tweede vriend-
schappelijke wedstrijd gespeeld. De
uilslag werd in:

N.Z. 1 Xam. v.d. Vlerk 68 p. 2

dames Claassen-v. Staveren 56'" p.

3 dames Bodenhausen-Dirksen 48 p.

4 Mej. Gebe-Hr. Gansner 43° p. 5

fam. Gebe 40 p. 6 fam. v. Wonderen
36* p.

O.W.: 1 fam. Snijcr 55'' p. 2 fam.'
v.Straalen 53= p. 3 dames Vleeming-
Kuyters 52 p. 4 fam. de Jong 41 r> p.

5 dames Vrugt-den Belder 37" p.

v.h. Che/-Jcapper

m.s. „Oranje"I.AUKEMA
HAUTE COIFFURE .

Tramstraat 11 - Telefoon 2723

Exclusieve en practische

najaarscoiffures

Dépositaire ofliciël:

Harriet Hubbard Ayer - Christian Dior

fr
%iwwvi<>i>i»»WM*»i««>»MM)«i»^^

deineen,-,
Uitsluitend besloten, clubjes
en privé-onderricht.

Voor kinderen van 7 jaar af en voor
volwassenen.

Aparte kleuterklasjes voor meisjes
en jongens van 4-6 jaar.

•

(§ymnaótiek
Club- en privé-lessen voor dames van iedere leeftijd.

De inschrijving is van heden af geopend. Alle lessen beginnen de
eerste week van Oct. Vraagt U eens geheel vrijblijvend inlich-

tingen.

«

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 62 - TELEFOON 2393



Op veelvuldig verzoek elke Donderdagavond

speciale mosselen-avond
3Sin Restaurant „LA

Zeestraat 26 - Telef. 2196 Geopend tol half twee

Hebt U plannen
een

Scooter, Bromfiets
of ftflotor

aan te schaffen?

Vraagt U dan eerst eens inlich-

tingen bij een Zandvoortse dealer!

ONZE KEUZE IS ENORM en
onze SERVICE VOORTREFFELIJK

Wij ruilen, óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versieege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

%êêW&MWêMrB
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
. - - SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Veilinggebouw

„De witte zwaan 19

uitgebreide veiling
van meubilaire goederen

op Donderdag 29 Sept.

's morgens 10 uur
in het veilinggebouw (Dorpsplein), w.o. mooi
bankstel, old Fin. huiskamer am., eiken bureau
Ministre, dressoirs, tafels, stoelen, clubs, ledi-

kanten met toebehoren, opklapbedden, divan,
theemeubels, schilderstukken, vloerkleden, gor-
dijnen, pit-riet serre am., enkele vaste wastafels,

haarden, moderne toonbank mei glazen opstand,
enig keukengerei en wat verder is te bezichtigen

op Woensdag 28 September van 2-9 uur.
Goederen voor deze veiling kunnen alsnog
worden ingebracht of opgegeven.

Inlichtingen dagelijks. TELEF. 2164.

~\
Chemische wasserij en ververij >

Keyser
Kerkstraat 26 - Telef. 2653

Op alle

STOOMGOEDEREN
20% KORTING

Mits gebracht en gehaald

FILIAAL KERKSTRAAT 26.

BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

MOT-ZAKKEN
(voor 8 kleerhangers) thans
voor de reclame-prijs van

I 5.95

Drogisterij Bouwman
Gedipt, drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Wat voor feest of partij?

Alles VERHUREN wijl

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2184

Heden weer

CHAMPIGNONS
Voor Uw groente,

aardappelen en fruit'.

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles wordt thuisbezorgd!

Administratiekantoor A. F. HEUFJ
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

'Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

* OOK UW'
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw besluit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit!

Inlichtingen: Mevr.Mary Ilose

TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

In Zandvoort eet men FRUIT
van

Rerksl

DE SPECIAALZAAK.'
Enorme keuze! Ziet de etalages

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

OP NIEUWSTE MODELLEN ZIJN
DE BASIS VOOR UW ELEGANCE!

Verkrijgbaar bij:

Mevr. Peters-Smit
bekwaam corsetspecialiste met
23 jaar lange ertaring. Zij is gaarne

bereid U na telefonische afspraak

persoonlijk te adviseren.

tt^^- TEL 10605

Grote Houtstraat 110, Haarlem t.o. Cinema Palace

ZDcmóóckool

i£,Uy .0r<godet
BURG, ENGELBERTSSTRAAT 62 - TEL. 2393

Van heden aj en liefst vóór October kun-
nen leerlingen, zich laten inschrijven voor:

tellet
AVONDCURSUS
voor meisjes van 18 jaar en ouder.

MIDDAGCURSUS
voor kinderen van 7 jaar af.

KLEUTERKLAS
voor jongens en meisjes van 4-6 jaar.

Fit-slank-lenig. Clubs voor dames van
iedere leeftijd. Ook privé-onderricht.

(§ymnciótiek
Fit-slank-lenig. Clubs voo:

iedere leeftijd. Ook privé-i

<nïloderne danóen^
Ook voor scholieren.

Uitsluitend besloten clubs of privé-onderricht.

Commissie huish. en gezinsvoorlichting

Start de nieuwe

•cyrsus
van 8 lessen op DINSDAG 27 SEPT. van 8-10

uur in het zaaltje van het Gem. Gasbedrijf, Tol-
weg 10. Zie strooibiljet! Aanmelden JVlevrouw
A. Blaauboer, Haltestraat 4G, telefoon 2392.

Vanaf heden inschrijvingen voor pas beginnen-
den en gevorderden.

SPECIALE CLUBS voor Medal tests, brons,
zilver en goud.

Ook aparte clubs voor gehuwden.
De lessen worden gegeven in Zandvoort.
Inl.: LAURENS* Vojidellaan 8 - Zcmduoort.
Inlichtingen óók telefonisch onder no. 3309.
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„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
,'t Zal Dinsdag wel mistig

worde in de raed!"

Agenda raadsvergadering
op Dinsdag 27 Sept. n.m. 8 uur.

1. Ingekomen stukken.
2. Aanschaffing „mistblusser" t.b.v.

de brandweer.
3. Verbetering verlichting politie-

bureau.
4. Aankoop perceel Rozenobelstr.4.

, 5. Verhuur voormalig kerkgebouw
aan de Brederodestraat.

6. Voorlopige vaststelling bedragen
ex art. 55 der lager onderwijs-
wet over 1954.

7. Aanvrage verhoging algemene
uitkering uit het gemeentefonds.

8. Ontslag en aanstelling personeel.

9. Brandbeveiliging raadhuis en
gebouw Raadhuisplein 4.

10. Verhuur perceel Oranjestr. 2a.

11. Rondvraag.

Paviljoen „Garni" moet verdwijnen

De gemeenteraad van Zandvoort
besloot op 23 Maart 1954 aan J.M.H.
Bluijs c.s. voor de duur van 50
jaren in erfpacht te geven een per-
ceel grond aan de Boulevard de
Favauge waarop paviljoen „Garni"
is gesticht. Gedeputeerde Staten
van Noordholland onthielden aan
dit besluit hun goedkeuring omdat
de verwezenlijking van hel weder-
opbouwplan ter plaatse (n.1. het
Boulevard-centrum) overeenkomstig
de opzet geenszins blijkt vast te

staan, zodat zij het onjuist achtten
dit plan — wat kleinere objecten
als paviljoens e.d. betreft — te

fixeren zonder dat vaststaat, welke
objecten met een dominerend karak-
ter zullen worden gebouwd.
De raad ging van dit besluit in

beroep bij de Kroon omdat de ge-

meente, wegens aan Bluijs c.s.

gedane toezeggingen, de morele
pilcht zou hebben op de grond
waarop paviljoen „Garni" is ge-
sticht, een zakelijk recht, in casu
erfpacht te geven.
Dit beroep is bij Koninklijk be-

sluit van 26 Augustus j.1. ongegrond
verklaard.
De Kroon overwoog daarbij dat

hot perceel, waarvan de raad aan
J. M. H. Bluijs c.s., exploitanten
van het op dit perceel gebouwde
paviljoen „Garni", een gedeelte in
erfpacht wenst uit te geven, ge-
legen is in een gebied, waarvoor
een wederopbouwplan geldt;

dat dit wederopbouwplan, naar
het zich laat aanzien, niet in de
bestaande vorm zal worden uitge-
voerd en zeer waarschijnlijk be-
langrijk zal worden herzien.
Dat het in verband hiermede

hoogst onzeker is, of het genoemde
paviljoen ter plaatse zal kunnen
worden gehandhaafd;

dat onder deze omstandigheden
ujtgifte in erfpacht of verkoop van
gemeentewege van het bedoelde
perceel of een, gedeelte ervan niet
verantwoord kan worden geacht;

dat weliswaar de raad een be-
roep doet op argumenten, gegrond
op de moraal en goede trouw, doch
dat uit de overgelegde stukken
blijkt, dat door onthouding van
goedkeuring aan het raadsbesluit
de belangen van de exploitanten
van het paviljoen niet worden ge-
schaad, terwijl niet is gebleken, dat
zij op het aangaan van een overeen-
komst als waartoe de raad heeft
besloten, aanspraak kunnen maken;
dat in het voorgaande een drin-

gende reden is gelegen om aan het
raadsbesluit goedkeuring te ont-
houden;

dat mitsdien het bestreden besluit

van Gedeputeerde Staten moet wor-
den gehandhaafd.

Korweg gezegd blijkt uit het
bovenstaande, dat de exploitanten
van paviljoen „Garni" de grond
onder hun paviljoen niet kunnen
kopen en dat zij evenmin een 50-

jarige erfpacht krijgen. De situatie

is thans zó, dat zij voortaan van
jaar op jaar kunnen huren, omdat
de grond, waarop het gebouwtje
staat, gemeentegrond is. De exploi-
tanten zijn terecht van mening\,
dat dit de waarde van hun perceel
vermindert. Zij bouwden hier inder-
tijd, omdat zowel burgemeester Van
Alphen als Ir. Friedhoff hen deze
plaats als de meest gunstige hadden
aanbevolen, omdat zij automatisch
zouden vallen als paviljoen aan het
eindpunt van het wederopbouwplan
„Friedhofj", t.w. het paviljoen aan
de Noordelijke arm. Nu dit plan
plaats maakte voor het grote Bou-
levard-centrum naar een ontwerp
van Prof. Wijdeveld, kwam dit

paviljoen in het gedrang en zou, bij

verwezenlijking van dit laatste plan
onherroepelijk moeten verdwijnen.
Er rust nu bij euentuele a/braak de
exploitanten, nog slechts een verzoek
om schadeloosstelling uitsluitend
uit overwegingen van moraal en
goede trouw, daar men geen enkel

Hu is hef tijd voor
het kopen van Uw bBOCïTJboB l©B1
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Zomer en winter geopend opgericht anno ïm

Van heden af klein match biljart

Sfeer

Gezelligheid

Wat weten wij
van de geneeskracht *5
van zeewater en zee-klimaat b

(Vervolg).

Teneinde niet de indruk te wek-
ken, dat de Thalassotherapie of zee-

geneeskunde, een specifiek Duitse
aangelegenheid zou zijn, lijkt het
ons goed, alvorens een en ander te

vertellen over de vorderingen dezer
therapie in het buitenland gedu-
rende de na-oorlogse jaren, eerst
eens iets te melden over hetgeen
hiermede tot nu toe in ons eigen
land werd bereikt.
Want ook aan onze kust heeft

men in voor-oorlogse jaren de zgn.
„zee-sanatoria" gekend. Men -vond
ze in Nbordwijk, Katwijk, Scheve-
ningen, Kijkduin, Hoek van Holland,
Oost Voorne, Bergen, Egmond,
Schoorl, Wijk aan Zee en op Vlie-
land en Schiermonnikoog. In al

deze plaatsen werden rusthuizen,
sanatoria e.d. opgericht, waar tal-

rijke patiënten met asthma, chro-
nische bronchitis, huidziekten, be-
ginnende t.b.c. of kinkhoest werden
opgenomen.

De gunstige resultaten, die men
bereikte, leidden ertoe, dat steeds
tot verdere uitbreiding werd over-
gegaan. Ook in Zandvoort kende
men deze sanatoria en ziekenhuizen.
Het badhuis voor minvermogenden,
waarover wij U in een vorig artikel

spraken, werd gesticht, niet — zoals
wij abusievelijk vermeldden, aan
de kop van de Kerkstraat, doch aan
de Zuidboulevard. In later jaren,
toen men de naam weinig indruk-
wekkend vond, werd deze gewijzigd
in badhuis „Zeeduin" en velen
onder ons zullen zich nog her-
inneren, hoe de talrijke patiënten,— waaronder vele zéér gegoeden —
dagelijks op rustbedden naar zee
werden gedragen, terwijl in het
badhuis zelf de zeewater-kuren
werden toegepast. Tot aan de oor-
logsjaren heeft dit badhuis bestaan,
toen werd het afgebroken en na de
oorlog niet meer herbouwd. Men
hoorde in ons land na de oorlog vrij-
wel nergens meer van deze therapie,
doch in Duitsland werd zij voort-
gezet en naar het schijnt, — met
succes — want steeds méér grote
ziekenhuizen verrijzen in de bad-
plaatsen. Maar hield Zandvoort niet
zijn onvolprezen „Clara-stichting"?
Werd dit rusthuis, waar zovelen
genezing vonden, niet vrijwel direct
na de oorlog weer opnieuw als
sanatorium in gebruik genomen?
Zandvoort heeft eók zijn bad-

artsen gekend. Wij noemden U in
vorige artikelen reeds de namen
van Dr. Smit en Dr. C. A. Gerke,
daaraan moet zeker worden toe-
gevoegd de naam. van Dr. P. Vare-
kamp, die jarenlang arts was in
Zandvoort, woonde in de Halte-
straat, in het huis, waarin nu de
apotheek van de familie Wijnne
gevestigd is, een man die zich
door zijn kunde en ijver grote ge-
negenheid verwierf en die het
boekje schreef: „Genezing door zee-
lucht en zeebaden". Hij overleed— naar wij menen — in 1929.
Dr. Varekamp stelt in dit boekje

o.m. de vraag: „Hoe kan men ver-

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Dienst wïjkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

klaren dat malaria aan de Noordzee
beslist niet voorkomt?" De aard
van de bodem en het peil van het
grondwater zijn zeker grote fac-
toren, hoewel men óók in Zand-
voort allerlei muggen heeft, van
klein tot groot en van democraat
tot aristocraat. Het is mij tevens
opgevallen, dat in Zandvoort, al-

thans ' bij de inwoners zelve, niet

voorkomt een vergroting van de
schildklier. „Is het niet gerecht-
vaardigd", vraagt Dr. Varekamp
zich af, „eerder te zoeken naar ver-
schillen in luchtgesteldheid, bodem-
gesteldheid, water, licht enz. dan
maar steeds weer de zaak van bac-
teriologische zijde te bekijken,waar-
door men het grote gevaar loopt
slechts te zien wat men ziet. Uit de
aard der zaak zal de praktizerende
medicus, die met zovele factoren
en omstandigheden heeft rekening
te houden, er goed aan doen zich
niet zo spoedig te laten verleiden
om slechts één richting als de ware
te beschouwen en het is geenszins
mijn bedoeling, aan het prachtige
werk der bacteriologen iets te kort
te doen, ik wil er alleen op wijzen,
dat m.i. nog in geheel andere rich-
tingen schatten van kennis zijn te
vergaren, waardoor onze patiënten,
wat toch de hoofdzaak van al ons
streven moet zijn, — zouden kunnen
herstellen daar waar andere mid-
delen tekort schieten".

Wanneer in volgende artikelen
over zeebaden — zowel koud als

warm — zal worden gesproken,
zullen wij meerdere uitspraken van
deze bekende Zandvoortse arts óók
daarover aanhalen.

Tenslotte schrijft Dr. Varekamp
over Zandvoort nog dit typerende:
„Zandvoorts duinenreeks is hoog en
circa een uur gaans breed, zodat het
overwaaien van kwade dampen en
het doorsiepelen van rottingspro-
ducten wel tot een minimum ge-
reduceerd zijn. Daarbij is de bodem
los en men heeft een diepe grond-
waterstand". In een volgend artikel
hopen wij U iets te vertellen over
hetgeen Dr. C.H.Hermanides schreef
in zijn brochure van 1934: „De Tha-
lassotherapie in Nederland".

(Wordt vervolgd). K.

n
en rheumatische pijnen

wrijft U weg met

Spreekuur burgemeester
Wegens verblijf in het buitenland

zal de burgemeester van Zandvoort
zijn eerstvolgend spreekuur eerst
kunnen houden op Woensdag 12 Oct.

Gemeente-avond
De eerste gemeente-avond van

de Hervormde kerk zal worden
gehouden op een nog nader bekend
te maken datum in October.

Zij wordt voorbereid en georgani-
seerd door de Hervormde jeugd-
vereniging „De vliegende schotel".
Tijdens deze avond zal de heer
Julius Ingerman, een medewerker
van Dr. Albert Schweitzer in Lam-
barene, vertellen over 't werk van
Schweitzer aldaar. Na de pauze zal
de film over leven en werk van Dr.
Albert Schweitzer vertoond wor-
den, getiteld: „'t Is middernacht,
Dr. Schweitzer".

Dankbetuiging

Zeer getroffen door de vele blijken

van hartelijk medeleven ondervon-
den tijdens mijn ziekte en thuis-
komst, zeg ik langs deze weg, mede
namens mijn ouders en verloofde,

hiervoor hartelijk dank. In 't bij-

zonder Dr. C. F. M. Robbers en
Ds. C. de Ru.

Hanneke Koper.

Zandvoort, Nassaustraat 1.

Dankbetuiging

De gezamenlijke deelnemers aan de
reis naar Beieren, betuigen hun
dank aan het

REISBUREAU P. KERKMAN
voor de uitstekende organisatie en
verzorging tijdens deze vacantietrip
van 12 lot 19 September.

'S
COMESTIBLES en DELICATESSEN

' (v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Benoeming bij de politie

Bij de administratie van de Ge-
meente politie te Zandvoort werd
in de rang van adjunct commies met
ingang van 1 November a.s. be-
noemd de heer J. Trappel, thans als

zodanig werkzaam bij de gemeente-
politie te Zeist.

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.»

Heb afgelopen weekend heeft voor
onze vereniging in het teken gestaan
van de opening van het nieuwe
complex „Duintjesveld", dat Zon-
dag reeds bespeeld werd door het
eerste en tweede elftal.

Het eerste speelde tegen de nieu-
we promotieklasse!- H.I.C. uit Am-
stelveen. Of het aan het nieuwe
veld lag weten wij niet, maar het is

toch wel een hele tijd geleden dat
wij het eerste met zo'n enthousias-
me zagen spelen als nu. Ook de
tegenpartij liet zich niet onbetuigd.
Doelpunten werden er echter door
beide partijen niet gescoord, daar-
voor waren de verdedigingen te

sterk. Alles bij elkaar genomen was
het een aantrekkelijke wedstrijd in

een hoog tempo gespeeld. De uit-

slag 0-0 geeft de verhouding dan
ook wel juist weer. <

Het tweede moest het opnemen
tegen Amsterdam VI. Alhoewel
Zandvoort met 2-1 heeft gewonnen
was het toch geen beste wedstrijd.

Het derde heeft eveneens gewon-
nen en wel met 4-0 van Saxenbur-
gers. Er werd goed gespeeld en
zwakke punten waren er in dit elf-

tal niet. De laatste twee doelpunten
waren echter cadeautjes van de
keeper. De doelverdediger, J. Hen-
nis, na enige jaren afwezigheid weer
onder de lat, had nog niets van zijn

keeperskwaliteiten verloren en
speelde een prima partij.

Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: Pinoké II-Z.H.C. I.

Pinoké IV-Z.H.C. II.

Z.H.C. III B.M.H.C. VIII.
Dames: Vrij.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 40.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. R. H.
Oldeman. Medew. kerkkoor.

's Avonds geen dienst.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel. Spr.

Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman.

NED. PROTESTANTEN BOND_
Afd. Zandvoort - Brugstraat lo

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Mej. Dra. A.G. v. Daalen, uit A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 6.30, 7.30, 9 uur (Hoog-
mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag n.m. 8 uur samenkomst.

in de nieuwe consistorie der Herv.
kerk. Spr. M. C. Draijer, Haarlem.

HOOGWATER
H.W. h.W. H.W. h.W. Strand

Sept. berijdbaar

25 9,40 16,30 22,14 5— 13,30-20—
26 11,01 18,— 23,44 6,30 15,00-21,30

27 —,— 6,30 12,28 19,30 3,30-10,30

28 —,57 8,— 13,25 20,30 5,00-11,30

29 1,44 8,30 14,08 21,— 5,30-12,00

30 2,22 9,30 14,42 21,30 6,30-12,30

Oct.
1 2,56 10,— 15,16 22,30 7,00-13,00

Balcon-varia
Wullum: Nou Aerie, je heb 't zeker
wel 'eleze jü, de krante staen d'r

vól van: we kraige nou gauw in
Zanvert onze pier en alles wat
daerbai hoort.

Aerie: Daer ben 'k nog lang zo
zeker niet van jü. 'k Heb dat
allegaer wel 'eleze in de krante,

maer d'r stong helegaer gien
nieuweghaidje in. Hoe onze pier
d'r oit zal gaen zien, dat wiste
we al lang.

Wullum: Wat kraige we nou Aerie?
Dus jai denkt, dat 't spul niet

deurgaet? Hoe kraig je dat nou
in je malle hoofd.

Aerie: Dat heb 'k toch niet 'ezaid

Wullum? 'k Zeg niet, dat 't niet
deurgaet, maer niet zo gauw as
jai denkt. D'r komt nog al niks
kaike, vóór dat zo'n miljoenezae-
kie veur mekaer is. Nee jü, 't zal

nog wel 'n paer daege dure vóór
dat jai op onze Zanverse pier zit

te beuge.
Wullum: Nou die paer dage kenne

d'r dan óók nog wel bai jü, maer
'k zeg je: ze motte met dat spul
tóch 'n bietje gaen opschiete,
want an 't end van 't jaer wil
onze gemienteraed d'r wel méér
van wete. As ze dan niet ver-
telle, hoe de zaek 'd'rbai staet, en
of 't er nog wat van komt, dan
zegt onze raed messchien dat ze
de grond d'r niet langer veur
vasthouwe.

Aerie: Maek jai je nou maer gien
kopzorrege Wullum, die loi, die
't zaekie veur mekaer motte dok-
tere, die zain heus niet op derloi
achterhoofd 'evalle. 'k Zeg je:

vóór dat 't jaer om is, wete we
héél wat meer. En as jai nog 'n

taidje meetippelt op dit traenedal
en ik óók, dan gaen we saeme
nog beuge op onze pier en mes-
schien nog wel 'n frietkraempie
beginne op 't wandeldek.

Wullum: Niet gek, Aerie, niet gek.
Laete we dan nou maer afspreke,
dat we in Januaerie van 't volle-
gende jaer daerveur 'n brief
schraive an de raed, dan zain we
in elk 'eval niet te laet.



Z.V.V. Zandvoortmaeuwsn
Afd. voetbal. De resultaten van de
in het afgelopen weekend gespeelde
voetbalwedstrijden door de elftal-

len van Zandvoortmeeuwen waren
zeer middelmatig. Uit de negen
ontmoetingen werden slechts 8

punten behaald.
Een goede wedstrijd speelde het

2e elftal dat de thuiswedstrijd tegen
Velsen 2 met 4-0 wist te winnen,
nadat de rust met een 2-0 voor-
sprong was ingegaan.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 2-Velsen 2 4-0

V.S.V. 4-Zandvoortm. 3 12-0

Zandvoortm. 4-Velsen 3 2-1

V.S.V. 5-Zandvoortm. 5 , 1-0

V.V.D. 2-Zandvoorlm. 6 9-0

Zandv.m. jun. b-Bl.daal b 6-2
Uitslagen van j.l. Zaterdag:
Zandvoortm. 2-V.V.S.V. 1-3

Zandv.m. adsp. a-H.F.C, a 2-5
Zandv.m. adsp. c-H.F.C. h 6-0

Programma voor a.s. Zondag:
De Kennemers-Zandv.m. 1 2.30 u.

Zandvoortm. 2-Schoten 3^ 2.30 u.

Beverwijk 3-Zandvoortm. ^3 12 u.

Beverwijk 4-Zandvoorlm. 4 12 u.

Zandvoortm. 5-H.F.C. 5 9.45 u.

Zandvoortm. 6-Van Nispen 12 u.

Sp.stad a-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Kinheim-Zandvoortm. 1 4.15 u.

Zandvoortm. 2-Concordia 4u.
E.T.O. a-Zandv.m. adsp. a 2.30 u.

Zandv.m. adsp. b-R.C.H, d 3 u.

Zandv.m. adsp. c-R.C.H. i 3 u.

* u *

Voor de interland voetbalwedstrijd
Nederland-Belgiè op Zondag 16 Oct.
a.s. in het Feyenoord-stadion te

Rotterdam, kunnen de leden nog
kaarten bestellen tot Maandag 26
Sept. bij E. Loos, Haltestraat 35.

Afd. handbal. De uitslagen van de
j.l. Zondag gespeelde handbalwed-
strijden waren als volgt:

Dames: Concordia 2-Zandv.m. 10-11
Heren: Zandv.m. 1-Unitas 1 6-12
Zandv.m. 2-H.O.C. 1 3-17

Meisjes: Zandv.m. 1-Concordia 6-4
Zandv.m. 2-Blinkert 1 0-1

Jongens: Rapiditas 1-Zandv.m. 7-3

(vriendschappelijk).

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De Zaterdag en Zondag j.l. ge-

speelde wedstrijden brachten slechts
2 winstpunten op. Wel een mager
resultaat. Het eerste elftal, waarin
enige jonge spelers staan opgesteld,
verloor in een harde maar sportieve
strijd van Vogelenzang met 2-1.

A.s. Zondag tegen V.V.D. rekenen
we op een beter resultaat. Ook ver-
wachten we dan onze trouwe sup-
portersschare.

Programma voor Zondag:
T.Z.B. 1-V.V.D. 1 2.30 u.

Zaterdagmiddag:
T.Z.B. adsp. a-D.E.M. 4u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. opende K.J.C. Zand-

voort haar winterseizoen met het
spelen om het clubkampioenschap
'55-'56. De opkomst was buiten-
gewoon groot. De vereniging be-
staat uit 32 leden. De uitslag was:
1. P. Paap; 2. G. Keur; 3. J. Paap;
4. E. Keur.

Zandv. Schaakclub
Gisteren werd de tweede vriend-

schappelijke wedstrijd gespeeld. De
bedoeling is Donderdag 6 Oct. te

beginnen met de clubcompetitie.
Aanmelden nieuwe leden nu niet
langer uitstellen s.v.p., dan kunt U
nog ingeschakeld worden.

«Bridgen voor pleizier»

Dinsdag werd er weer vriend-
schappelijk gespeeld, met de uitslag:

in N.Z.: 1. fam. Snijer 47,5 pt.

2. fam. Gebe 43 pt.; 3. dames Vlee-
ming-Kuyters 41,5 pt.; 4. dames
Vrugt-den Belder 39,5 pt.; 5. fam.
v. Straaten 39 pt.; 6. fam. de Jong
36 pt.

O.W.: 1. fam. v. Wonderen 63 pt.;

2. fam. v.d. Vlerk 44,5 pt.; 3. dames
Bodenhausen-Dirksen 40 pt.; 4. da-
mes Claassen-v. Staveren 36,5 pt.;

5. mej. Gebe-hr. Gansner 36 pt.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.-
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.

fff£ffff£ffSr

Jongeman, 24 jr., in het
bezit van de rijbewijzen
B-E, C-E en D-E, BIEDT
ZICH AAN als CHAUF-
FEUR. Is genegen om ook
andere werkzaamheden te

verrichten. Liefst in of

omgev. Amsterdam. Br.:

E. Oosterbaan, Compag-
nonsweg 82, Rottevalle Fr.

Heer, ZOEKT voor enkele
maanden een behoorlijk
KOSTHUIS. Briev. no.' 21,

Hallestraal 12.

WONINGRUIL:
Aangeb.: vrij huis, 4 k., 2
keukens, 2 stenen schuren,
huur ƒ6,60 p.w.
Gevr.: Groter vrij huis,

ook in Zandvoort. Br. no.
17-1 bureau van dit blad.

TE KOOP : Rokcostuum.
in zéér goede staat. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19
bureau van dit blad;

TE HUUR: GARAGE voor
particuliere stalling. Te
bevr. Thorbeckestraat 7.

GEVRAAGD voor Maan-
dag- en Donderdagmorgen
nette WERKSTER of flink
MEISJE. Blom, Thor-
beckestraat 7.

WONINGRUIL. Gevraagd
aantrekkelijke vrije woning
huurwaarde ƒ 75,— tot

ƒ125,— per mnd.
Aangeboden: vrij beneden-
huis, 3 kamers, douche,
keuken, grote tuin met
stenen tuinhuis in de Cura-
caostr. bij Surinameplein
Amsterdam. Huur ƒ50,—

.

Br. no. 17-2 bur. v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Br. nr. 15-16 bur. v.d. blad.

WIE RUILT vrijstaande
villa Kostverlorenstr. voor
dito villa Zuid-Boulevard
of nieuw ged. Brederode-
slraat. Br. no. 15-1 bureau
van dit blad.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Prima 2 pers.OPKLAPBED
ƒ17,50. Te zien: Opslag-
plaats Terol, L'Amistraat.

AERIE heb teuge Wullum
'ezaid: „La Mer" mot een
hois hebbe, want waer
motte die mense naer toe
van de winter. Wie helpt?
Telef. 2196.

TE KOOP GEVRAAGD :

huis of woon-winkelhuis
in Zandvoort of Haarlem
en omgeving. Br. no. 17-5

bureau van dit blad.

Jï

MEISJES
kunnen nog geplaatst worden als aank. stiksters en leerling

stiksters; geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O.

LWI" SCHOOLSTRAAT 2
A. van der Mije en Zn.

„RECORD" de ideale
handbreimachine

Breit recht, averecht, patent-
steek, Noors breiwerk,

f 198,— compleet.

Demonstratie
wordt gegeven op

Zaterdag 24 Sept.
aanvang 2 uur.
Toegang vrij.

Swaluëstraat 2 hoek
Kleine Krocht

Voor een

goede leesbril

Brillenspecialist

Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte

' en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

HAARWERKEN

BOON
TEL. 18449 - 17071

HAARLEM.

Deze week heeft de herfst haar intree gedaan,
Doch desondanks houdt de zomer nog aan.
Maar óók in de herfst vindt U Drommel paraat,
Hij helpt U als 's zomers, nu met d'automaat!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELËF. 2151

MIDDENSTAND-
Boekhouden Praktijk

en aanverw. vakken, dag-
en av.lessen, kl. clubs en
privé v.d. Ond.Ver. L. Cos-
ter o.l.v. J. v. Ravenswaay,
Leraar M.O. Vraagt inl. en
lijst v. geslaagden, Florapl.

19, Haarlem.

GEVRAAGD:
Net MEISJE voor de huis-
houding. Mevr. Schuilen-
burg, Grote Krocht 5.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Dat DE KL. BIJENKORF bij U
thuis komt demonstreren indien U
interesse voor een TELEVISIE-

TOESTEL heeft?

WEET U
dat De Kl. Bijenkorf om de Tele-
visie meer bekendheid te geven als

attractie Uw toestel financiert

zonder rente-berekening

WEET U
hoeveel tientallen guldens U er mee
spaart? Komt U eens met ons pra-

ten, het kan U enkel

voordeel brengen.
WEET U

dat de Electr. WASMACHINES per
1 Sept. belangrijk in prijs zijn

VERLAAGD!

WEET U
dat wij U kunnen leveren: Bico,
Edij, Erres, A.E.G., Hoover, Miele
enz. enz. Betaling in overleg.

Radio-, Televisie- en Wasmachine-specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ^EgSSS&S*



Opening van het breiseizoen

met een.

demonstratie
van de

Zwitserse PASSAP
Breimachine

in de grote zaal van

„ZOMERLUST"
op Dinsdag 27 Sept.
van 2-5 en van 8-10 uur.

201 naalden in roestvrij

stalen naaldenbed.

Alleenverkoop voor Haarlem en omstreken:

VITEX, Bosch en Vaartstraat 15 r., Haarlem,

Tel. K 2500-18564.

*****+
Radio en Televisie

Rijwielen
Rudge - Locomotief - Fongers

Wasmachines
(BICO) ƒ169—

Stofzuigers
Holland Electro, Ruton, Excelsior enz.

Uitgebreide collectie

verlichtings-artikelen

Eventueel betaling in overleg.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

DANSLES
Cursussen voor beginners en gevor-
derden. Ook in R.K. verband.

Onderwijs in de klassieke dansen:
FOXTROTT - SLOW-FOX
ENGLISH-WALTZ - TANGO
Speciaal Tango-onderwijs.

Aanmelden van 7-8.30 uur:

HAARL. STRAAT 43 - TEL. 3199

H. v.d. SOMMEN
Gedipl. N.V.D. Dansleraar.

Nette loopjongen gevr.
RINKEL - Raadhuisplein.

Aangeboden:
Interessante werkkring voor jongen met U.L.O.
of ambachtschoolopleiding, op een bureau voor
het maken van bouwkundige begrotingen. Uit-
stekend geschikt voor hen, die zich verder
willen ontwikkelen tot architect of bouwkun-
dige. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Technisch Bureau „CALCU",
Dr. Joh. Metzgerstr. 28, Zandvoort.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Zandvoort

Geeft op DONDERDAG 29 SEPT. 1955

in „DE ROTONDE", Strandweg, een FILM
met LEZING over de beeldhouwkunst:

„Van inspiratie

tot kunstwerk"
Opgenomen in het atelier van beeld-
houwer Theo van Reyn.

Toegelicht door de heer L. BLITS.

Aanvang 8 UUR.
Entree leden 40 et. Niet-leden 60 cent.

PHILIPS

seizoen '55-'56

PHILIPS RADIO, in iedere prijs-

klasse een kwaliteitsproduct! Prij-

zen zonder verhoging van invoer-
rechten. PHILIPS RADIO, met
drukknopsysteem en ingebouwde
antenne ƒ198— of ƒ2,50 p. week.

PHILIPS platenspelers en wisselaar

PHILIPS RADIO-gramofooncombi-
natie, staand model (prachtig van
toon), voorzien van opbergruimte v.

platen, prachtig van uitvoering ƒ559
met diamant en wisselaar ƒ698,—

.

PHILIPS Bandrecorder ƒ798,—.

GRAMOFOONPLATEN. - Bezoek
onze afdeling gramofoonmuziek.
Ruime keuze langspeelplaten.

PHILIPS droogscheerapparaat thans
ƒ39,75. Philips hoogtezon BIOSOL.
U behoudt Uw kleur en blijft fit!

Wij leveren wasmachines, droog-
machines, boilers, fornuizen en alle

andere huishoudelijke apparaten.
Service 100°/o. Wij regelen desge-
wenst na persoonlijk overleg, de
betaling met U. Komt U eens kijken
en luisteren?

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Groot en klein vinden

VANDERWERFPs
brood FIJNI

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ABfil Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

Damnieuws
Op de Woensdagavond is er weer

flink strijd geleverd, waarbij de
spelers elkaar slechts weinig toe-

gaven. Dit is zeer verheugend daar
wij over 14 dagen onze eerste
bondswedstrijd zullen spelen en
daarbij goed partij moeten geven.

De uitslagen zijn:

Groep A: L.Y. Vink-M. Weber 2-0

L.J. v.d. Werff-C. Draijer Sr. 2-0

A. Hoekema-C. Draijer Jr. afgebr.
Groep B: J.Schuiten-P.Versteege 0-2

J. van Dijk-L. Paap 2-0

. J. Hoogendijk-K. Mak 0-2

Instituut voor arbeidersontw.
Het instituut voor arbeidersont-

wikkeling te Zandvoort gaat haar
vvinterprogramma openen met een
lezing met film in café-restaurant
De Rotonde op Donderdag 29 Sept.
over het onderwerp: „Van inspiratie
tot kunstwerk". Deze smalfilm,
waaraan een lezing met vertoning
van projectieplaatjes voorafgaat,
behandelt het interessante en om-
vangrijke werk van de beeld-
houwer van inspiratie tot aan het
bronsgieten, hakken in steen, bak-
ken en houttechniek. De film werd
opgenomen in het atelier van de
onlangs overleden Haarlemse beeld-
houwer Theo van Reyn. Lezing en
toelichting zullen worden verzorgd
door de heer Leo Blits uit Haarlem.
Voorts zal het instituut evenals

vorige jaren weer een cursus En-
gelse taal voor1 beginners en gevor-
derden organiseren, waarvoor men
zich tot 1 October kan opgeven.

Youth for Christ

Youth for Christ, afd. Haarlem,
verzorgt Zaterdagavond 24 Sept.

een rally in Zomerlust, waar Leo
Pasman hoopt te spreken. Wil Heij-
danus en Wim van Amelrooy willen
musiceren en het „Cross Quartet"
zal zingen.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 23 Sept. t.m. Maandag 26 Sept.
8 uur

De meest besproken film van het jaar

ODYSSEE
met SILVANA MANGANO - KIRK
DOUGLAS. Het machtigste epos, dat
ooit verfilmd werd. Naar deze film gaat
de belangstelling van heel de wereld uit!

De grootste en mooiste Europese film die
ooit gemaakt werd. Imponerend in elk
detail, spannend in elk onderdeel.

Toegang boven 14 jaar.

Vanaf Dinsdag 27 Sept. t.m. Donderdag 29 Sept.
8 uur

Gevangenen van het verleden
(RANDOM HARVEST)

met GREER GARSON en RONALD COL-
MAN. Een zeldzaam mooi filmwerk, het-
welk U in ademloze spanning zal houden.

Toegang alle leeftijden.

Zondagmiddag 25 Sept. 2.30 uur

speciale familie matinee

MIJN HELD
met RED SKELTON. Een daverende
klucht, waarbij de lachsalvo's niet uit de
zaal zijn. Toegang elke leeftijd.

Onze Zandvoortse klanten kunnen al hun

bestellingen
op KANTOOR, SCHOOL-, SCHRIJF- en
TEKENBENODIGDHEDEN vanaf heden
richten aan onze heer F. van Herwijnen,
BREDERODESTRAAT 60.

Dit spaart tijd en kosten!

VANDAAG BESTELLEN MORGEN IN HUIS.'

LORJÉ's Kantoorboekhandel
Utrechtsestraat 30, Hartenstraat 10, Amsterdam

Van 't goede het beste, maar veel goedkoper!

Bestel nu reeds Uw SUCCES-AGENDA 1956.

Woningruil
Aangeb. in Den Haag-West, vlak bij zee, Ie por-
tiek-étage, 2 kam. en suite, badk., 2 slaapk.,

fietsenbox. Huur ƒ46,90 p. mnd.
Gevraagd: vrije woning, huur tot 70,— p. mnd.,
eventueel koop. Brieven te zenden aan A. C.

Lodder, Amandelslraat 15, Den Haag, Tel. 393246

COSTUUMS
in 1- en 2- rij, in alle prijsklassen van

f 49— tot f 138—
REGENJASSEN in vele variaties

van ƒ36,— tot ƒ95,—
MONTY COATS geheel met
gecapitoneerde voering ƒ49,

—

CANADIANS, ideaal op de fiets . . ƒ42,—

Verder bieden wij U een uitgebreide

collectie in : pantalons, sportcolberts,
demie's, dames pantalons, werkbroeken,
jacks, overhemden, shawls, spijkerbroeken
dassen, enz. enz.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 20 Telef. 3136

DRUKKERIJ VAN PETEQEM & ZN.

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK



Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid
der redactie.

Mensen en apen
In het nummer van Zandvoorts

Nieuwsblad van 16 Sept 1.1. wijdt
de heer Kuyper een stukje aan het
buitengewoon cabaret-nummer in
hotel Bouwes: n.1. de heer Kubler
met zijn vriend „Charly", de mens-
aap. In „intelligentie" en „hoffelijk-
heid" overtreft dit dier menig mens
en avond aan avond is het de „aap",
die de „mens" vreugde en vrolijk-
heid bereidt.

En wat bereidt de mens voor
vreugde het „dier" en in het
bijzonder de „aap"?
Weet ge, dat jaarlijks 100.000

van deze dieren uit India wegge-
voerd worden, om op de vivisectie-
tafels in de Westerse landen de
meest ellendige dood te sterven?
Dit doet de „mens" van 1955 het
dier aan. Welbewust en zonder
scrupules. Waar blijft toch ons
„geweten" in al dergelijke gevallen?
Hoe weinig beseffen we toch, dat
marteling van weerlozen, onder
geen enkel excuus toelaatbaar is.

De stap van „mens" tot „onmens"
bedraagt slechts 2 kleine lettertjes.
In de vivisectie heeft de mens deze
stap gedaan. In de vivisectie ver-
laagt de mens zich tot (mis-)hande-
lingen, die het „dier" nooit en te
nimmer de „mens" zou aandoen.
APEN. Een mens, een gewezen

Londens politieagent, de 38-jarige
Thomas Patterson, verwerft zich
een fortuin door jaarlijks 100.000
van deze dieren vanuit India naai-

de diverse Westerse landen weg te

voeren. Hij chartert daarvoor zelfs

2 vliegtuigen per week. De rest
gaat per boot. Aldus passeren jaar-
lijks 45.000 „apen" als experimen-
teer-materiaal, Londen-airport. ' In
de 1ste 4 maanden van 1955 waren
het er 26.000. Welk een winst in
klinkende munt, maar welk een
ontzaglijk verlies aan humaniteit,
aan naastenliefde! Want het dier,

als zijnde een trouw medeschepsel,
dat naast en mèt ons leeft, is toch
zéker onze „naaste".
Welk een verruwing van „zeden",

deze ontstellende toename van de
vivisectie, welk een „menselijke"
lafheid, deze massale marteling van
„weerlozen".

.

Nieuwjaarsdag 1955. 394 van een
zending van 1600 Rhesus-apen door
verslikking om het leven gekomen
tijdens het transport. (Welk een
gezegende dood echter nog, bij wat
hun anders door „mensenhanden"
te wachten stond).

De Daily Mirror van 23 April '55

meldt, dat ruim 600 apen aan onder-
voeding gestorven zijn aan boord
van een Duits schip tijdens een 2
maanden lange zeereis van Cal-
cutta naar Hamburg. Van de 700
verscheepte dieren, waren er bij

aankomst in Hamburg nog 53 in
leven. Om zowel geld als ruimte te

sparen, waren de dieren gedurende
deze wekenlange zeereis, zoveel
mogelijk op elkaar gepakt in kisten.

Apen. Hun lijdensgeschiedenis
begint op het moment, waarop ze

(meestal nog als baby) gevangen
worden in de wildernis, waar ze
het daglicht aanschouwden en daar
weggerukt worden van de borst
van hun moeder. De gruwel van
hun eerste wegvoering is echter

nog maar het begin. Een nog onbe-
schrijflijk veel erger lot wacht hen
aan het einde van hun „lijdensweg".
Wellicht hebt U Charly, de „mens-
aap" gezien en U' hebt genoten van
zijn intelligentie, zijn guitigheid en
zijn „bijna" menselijkheid. Nu hebt
ge echter ook de onmenselijke
wreedheid gezien, die de mens, zijn

talloze broers en zusters aandoet.
Laat U dit koud, of drijft het U het
schaamrood naar de kaken! U zult

het toch met mij eens zijn, dat de
vivisectie, die elk jaar millioenen
meer levende wezens vernietigt,

zodat het heden ±20.000.000 weer-
loze dieren per jaar betreft; paar-
den, honden, katten, apen, geiten,

marmotten, enz. enz., een systeem
is, dat alle perken tebuiten gaat.

En denkt niet, dat al deze dieren
door de medische wetenschap wor-
den verbruikt. De experimenten
voor medische doeleinden bedragen
slechts 5 d 10°/o. De overige 90 a 95

°lo vivisectie-slachtoffers vallen ten

offer voor de vervaardiging van
talloze gebruiksvoorwerpen: o.a.

schoonheidsmiddelen, cosmetica, be-
hangselpapier, veredeling van
bloembollen, enz. enz.

Gij vraagt misschien, of hier iets

tegen te doen is. Natuurlijk! Elke
„misstand", die door de mens in het
leven is geroepen, kan ook weer
door de mens teniet worden gedaan.
Waar de mens de oorzaak is, zullen
het ook weer „mensen" (in. de ware
zin van het woord) moeten zijn, die
„misstand" opheffen. En zeker hier,

waarin het overduidelijk uitkomt,
dat het vivisectie-systeem, met zijn

massale marteling van „weerloze
schepselen", een voortzetting is van
het nazi-systeem!
The word coalition against vivi-

section, die alle belangrijke westerse
landen omvat, vraagt ieder, die de
ontstellende toename van de mens-
onterende vivisectie op „weerlozen",
als een gevaar voor de menselijke
beschaving, onderkent, zijn stem
ertegen te laten horen. Mevrouw M.
Triebels-van Pellecom, Hogeweg 62,

dislricts-commisaris van de afd.

Zandvoort, tel. 2758, zal gaarne Uw
adhesie-betuiging in ontvangst
nemen. L. van Ammers.

Natuurlijk, geachte inzendster,
natuurlijk weten wij alles af van de
wreedheden, die hierboven door U
worden genoemd. Het is ten hemel
schreiend en U vindt ons aan Uto
kant om hiertegen te strijden. Maar
dit heeft niets te maken met Charly.
Wij memoreerden dit optreden
juist, omdat Charly een lot uit de
loterij getrokken heeft, wat verzor-
ging betreft. Hij slaapt in een eigen
bed, krijgt elke morgen een bad,
slaapt in een constant i>eriuarmde
kamer van tenminste 25 graden C.

en wordt in alles verwend als een
kind. Het is hartverwarmend, deze
zorg voor dit dier gade te slaan.

XJ moet er beslist eens gaan kijken,

want Charly komt nog een tueek
terug in hotel Bouwes. U zult ge-
nieten van zóveel liefde aan een
dier betoond en eveneens van de
aanhankelijkheid en dankbaarheid
die de chimpansee openbaart. Red.

P.S. Charly moet van zijn meester
de eerste klap nog ontvangen!

Een groot succes
De uitnodiging aan het Zandvoortse
ensemble „De notenkrakers", o.l.v.

Jan Kemp, om in het hartje van de
Jordaan te komen spelen, is een
groot succes geworden. Men speelde
in een zaaltje in de Leliestraat op
een feestavond van een buurtver-
eniging en men verzorgde; met véél
show tot diep in de nacht de amu-
sements- en dansmuziek. Niet min-
der dan vier uitnodigingen voor
andere feestavonden in de Jordaan
waren er het gevolg van, wel een
bewijs, hoezeer dit optreden werd
gewaardeerd.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"

nam Zondag j.1. deel aan de wed-
vlucht van Mons af, over een af-

stand van 230 km. De eerste vogel
werd getoond om 10 uur, 53 min.
De uitslagen wareni als volgt:

M. Buis 1 10; G. Driehuizen 2 4 9;

C. Visser 3 5 6 8; K. Kramer 7 11

12 13.

Naaicursussen starten weer
De commissie voor huishoudelijke

en gezinsvoorlichting deelt ons
mede, dat de winter-activiteit we-
derom werd hervat. A.s. Dinsdag-
avond zullen de naaicursussen
weer starten in het zaaltje van
het Gem. Gasbedrijf aan de Tolweg.
Het zal een serie worden van 8
lessen, waarover U elders in dit
blad in de annonce nadere bijzon-
derheden kunt lezen.
Bovendien zal binnenkort door de

commissie een strooibiljet aan huis
worden bezorgd, waarin U alle bij-
zonderheden kunt lezen over het-
geen men van plan is in het
komende winterseizoen te gaan
ondernemen. Wij komen op de
onderdelen van dit voor onze dames
hoogst aantrekkelijke programma
t.z.t. nog wel nader terug en wensen
onze' actieve commissie, wier werk
en streven door de Zandvoortse
dames zo bijzonder wordt gewaar-
deerd, óók in het komende seizoen
alle succes toe.

Zo er één vereniging is in onze
gemeente, dan is het zeker wel deze,
die zéér belangrijk werk verricht.

Wielrennen
In de tweede rit van de najaars-

competitie plaatste J. Ramkema
zich als 5e bij de junioren.

KI. Koper werd 6e bij de A en
B klasse.

Tennisclub «Zandvoort»
districts kampioen
Bij de districts-clubkampioenschap-
pen, welke voor het district Haar-
lem het afgelopen week-end op het
tennispark Eindenhout in Haarlem
werden gespeeld, heeft de tennis-
club Zandvoort in de afdeling C het
ongeslagen kampioenschap behaald.

Alle drie gespeelde wedstrijden
konden v/orden gewonnen: van Bas-
tione met 4-1, van Velsen met 3-2

en van D.H.B.S. eveneens met 3-2.

De Zandvoortse ploeg was samen-
gesteld uit de dames C. van Poel-
geest, W. Venekamp, W. Jessurun
en R. Smids Jr., terwijl bij de
heren speelden H. Blom, J.Brandse,
B. Brokmann, H. Haan en F. Has-
sink. De wisselbeker is dus voor één
jaar in het bezit van T.C.Z. geko-
men. Een waardig besluit van het
officiële tennisseizoen. Dit succes is

een hartelijke felicitatie waard!

Oefening Staalt Spieren
Hoewel het weer zijn zomers

karakter nog behoudt, keren ge-
leidelijk alle oude leden weer op
de lessen terug, terwijl vooral bij

het vrouwelijk gedeelte zich vele
nieuwelingen melden. Indien nu ook
bij het mannelijk gedeelte de toe-
loop van nieuwelingen wat groter
wordt, in het bijzonder oudere
heren, kunnen wij binnenkort met
flinke groepen naar de ruime zaal
in de Wilhelminaschool terugkeren.
De afgevaardigden naar de na-

jaarsvergadering van de K.T.K. bij

Brinkman in Haarlem vertrekken
met de tram van 7.05 uur. Op deze
vergadering zal ook beslist worden,
of de verenigingen in December
aan een wedstrijd in vrije- of ge-
reedschapsoefeningen zuilen deel-

Komende winter haalt U
de artisten in huis

Zie het op z'n best met PHILIPS
TELEVISIE. Groot beeld 43 cm.
ƒ775— of ƒ995,—. Grootste beeld
53 cm. ƒ1245,—. Bestel heden Uw
toestel dan mist U geen enkel pro-
gramma! Wij plaatsen Uw antenne
vakkundig. Service 100%.
U kunt bij ons in de televisiekamer
de beeldgrootte vergelijken, voordat
U tot aanschaffing van een apparaat
overgaat. Wij regelen desgewenst,
na persoonlijk overleg, de betaling
met U.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Afd. handbal. Voor a.s. Zondag
werden voor de jeugdcompetitie de
navolgende wedstrijden vastgesteld:

Meisjes: Blinkert-O.S.S. 10.40 u.

Jongens: O.S.S.-Rapiditas 2u.

De jongenswedstrijd wordt ge-
speeld op ons veld in het sportpark
„Duintjesveld". Een mooie gelegen-
heid voor de ouders van de jeugd-
leden, senior-leden en belangstel-
lenden, om eens een kijkje te komen
nemen naar dit prachtig gelegen
velden-complex.

Gelijk bekend, vindt de training
op het veld voor alle handbal- en
athletiekliefhebbers Zaterdagmiddag
van 3-5 uur plaats. Nieuwelingen
zijn ook hier van harte welkom.

Afd. volleybal. Het volleybal-
seizoen werd in het Krelagehuis te
Haarlem geopend met een groots
volleybaltournooi. In de voorronden
op Maandag en Dinsdag kwamen
zowel de dames als heren uit. De
dames kwamen als poule-winnaars
te voorschijn en kwamen zodoende
in de finale, die Woensdag werd
gespeeld, terwijl de heren met
gering verschil werden uitgescha-
keld. De uitslagen van Maandag en
Dinsdag luiden:

Heren: O.S.S.-Buitenrust 15-0
O.S.S.-Gios 14-32
O.S.S.-Spaamestadt 24-10

Dames: O.S.S.-Vesmia 23-17
O.S.S.-V.C. Haarlem 34-6
O.S.S.-M.H.B.S. 15-20

In de finale moesten 2 wedstrijden
worden gespeeld. De uitslagen lui-

den: O.S.S.-O.G. 28-11
O.S.S.-A.V.C. 30-19

De dames behaalden de Ie prijs!

God heeft U
iets te zeggen!

Komt luisteren naar LEO PASMAN in de
Youth for Christ rally van ZATERDAG 24

SEPT. in ZOMERLUST, Kosterstraat.

Muziek en zang. Toegang vrij.

GEVRAAGD:
leerling banketbakker

en een nette

leerling winkeljuffrouw
Banketbakkerij L. THOMAS, Haltestraat 13.

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Zandvoort

ErtgeSse les
Het Instituut organiseert evenals vorige
jaren weer een Engelse cursus voor be-
ginners en gevorderden. Bij voldoende
belangstelling ook conversatielessen.

Het lesgeld bedraagt per les:

leden 65 cent; niet-leden 80 cent.

V kunt zich opgeven tot 1 October a.s. bij de
volgende adressen: A.J. v.d. Moolen, Piet Lef-
fertsstraat 23; D. Zuidam, A.J. v.d. Moolenstr. 30.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging



Er is een goede plaats

voor U bij Droste!
U kunt een prettige dagtaak vinden bij DROSTE.
Kleine groepen meisjes verrichten hier in een frisse

omgeving licht werk. Voor het koffie drinken staat

een gezellige recreatiezaal open.

Bedrijfskleding wordt in bruikleen verstrekt en er is

een goede sociale en medische verzorging.

Indiensttreding op basis van de nieuwe loonregeling

na medische goedkeuring. Reiskosten worden vergoed

aan hen, die niet in Haarlem wonen.

Gehuwde vrouwen kunnen eventueel ook voor halve dagen
komen. Laat mannelijke gegadigden informeren naarde sedert

kort geldende loonsvoorwaarden. Ook voor hen is er plaats.

Bij is het

prettig werken
Laai U eens bij het Gewestelijk Arbeidsbureau

inlichten over de toonhoogte.

Aanmelding: Nevenbureau Zandvoort

van het Gewestelijk Arbeidsbureau, Zeestraat 28, Zandvoort.

Noordhollands burgemeesters
vergaderden in Zandvoort

Indrukwekkende rede van Prof. Wijdeveld

Bijna 50 burgemeesters van Noord-
hollandse gemeenten bevonden zich
Donderdagmorgen 15 Sept. vóór de
tribune op het Zandvoortse circuit,

daartoe uitgenodigd door hun gast-
heer, burgemeester Mr. H. M. van
Fenema, als inleiding tot de jaar-
vergadering, welke die dag in hotel

Bcuwes gehouden werd. Aan deze
jaarvergadering ging n.1. dit aardig-
heidje vooraf, als extra attractie aan
de dag toegevoegd, want op het
circuit werden de „Edelachtbaren"
in staat gesteld, proeven van hun
rijvaardigheid af te leggen in hun
eigen auto's, waarvoor zich een
twaalftal gegadigden had gemeld.
Het was een behendigheidswedstrijd
uitgezet en verzorgd door het be-
stuur van de R.A.C.West afd. Haar-
lem, waarbij men in tegengestelde
richting tussen twee kegels moest
rondrijden, vervolgens een nauw
paadje, afgebakend door kleine
pilonnen moest passeren, daarna
keren en dezelfde weg terug afleg-
gen om met de voorwielen over de
starllijn te finishen. Het leek alle-

maal héél eenvoudig, toen mevrouw
Van Strien het de heren had voor-
gedaan, doch slechts een twaalftal
durfde zich aan het experiment te

wagen, onder het critisch oog van
hun collega's, die vol geestdrift de
verrichtingen van deze „behendig-
heids-burgemeesters" volgden.waar-
bij het aan op- en aanmerkingen
niet ontbrak en evenmin aan hila-

riteit, vooral, wanneer na het om-
rijden van een pilon het woord
„sufferd" over het overigens ver-
laten circuit klonk.

Na de koffie op de racebaan te

hebben gebruikt, maakte men ge-
zamenlijk een rondje over de baan,
waarna men vertrok naar hotel

Bouwes, waar de gastheer, Mr.H.M.
van Fenema, met een geestige toe-

spraak de prijzen aan de winnaars
overhandigde. Hel bleek, dal Mr.
P. van Driel, burgemeester van
Huizen de snelste en minst foutloze

was geweest. Hij had, zonder dat
zijn Chrevolet hierbij kneuzingen
opliep 34,2 seconde nodig en werd

Opening sportpark „Duintjesveld"

Verscholen achter hoog oprijzende
dennen, aan alle kanten omringd
door duïntoppen, ligt binnen het
circuit, bij de oostelijke tunnel-
ingang naar het binnenterrein, het
nieuwe sportcomplex, dat de weidse
naam „Duintjesveld" ontving. Drie
sportvelden, van elkaar gescheiden
door laag struikgewas aan de rand
van er doorheen gegraven sloten en
voorzien van een fraai clubhuis.
Het is een complex, dat door lig-

ging en uitvoering stellig zijns

gelijke niet veel vinden zal.

Vrolijk wapperden de vlaggen en
een groot aantal genodigden had
zich Zaterdagmiddag in het club-
gebouw verzameld, toen burge-
meester Mr. H. M. van Fenema
officieel om half drie de sportvelden
in gebruik stelde.

Na door de heer J.A.B. van Pagée,
voorzitter van de Zandv. Hockey-
club ,als hoofd-huurder van de
terreinen te zijn ingeleid, richtte
de burgemeester zich tot de vóór
het clubhuis verzamelde aanwezi-
gen en begon, met erop te wijzen,
dat telkens, wanneer een idee ver-
wezenlijkt wordt, daarover grote
vreugde en voldoening heerst. „Er
gebeurt héél veel in Zandvoort", zei

spreker. „De tot standkoming van
een bepaald object gaat soms vlug,

soms langzaam, dat hangt af van
de vlucht, welke het plan neemt.
Wat dit sportterrein betreft, heeft
het zes jaar geduurd, voor de idee
werkelijkheid werd. Totaal werd
ƒ165.000,— op tafel gebracht, waar-
van als netto kosten voor de ge-
meente ƒ116.000,— overblijven".
Spreker roemde ten zeerste de

hoogst originele aanleg van deze

velden, waarbij gebroken werd met
de gedachte, dat sportvelden persé
rechthoeken moeten zijn. Hulde
bracht spreker aan allen die aan de
aanleg ervan hadden medegewerkt,
daarbij een ere-saluut brengend
aan de nagedachtenis van de heer
Haspels, wiens zoon, na het over-
lijden van zijn vader, dit werk op
zulk een sublieme wijze had voort-
gezet. „Deze velden, temidden van
een kostelijke natuur, zijn een ju-
weeltje van structuur", aldus de
spreker.
Zich richtend tot de heer Van

Pagée van de Zandv. Hockeyclub,
welke met de gymnastiekvereniging
O.S.S. en de Zandv. Korfbalclub
deze velden zal bespelen, zei spr.,

dat met de opening van deze velden
thans definitief een einde wordt
gemaakt aan het ontstellend tekort
aan sportvelden in Zandvoort, want
men heeft er thans niet minder
dan negen!

Met de heer Van Pagée begaf de
burgemeester zich daarna naar de
vlaggemasten, waar met het hijsen
van de nationale en de Zandvoortse
vlag de opening der velden een feit

werd, waarbij de burgemeester de
wens uitsprak, dat het de drie ver-
enigingen gegeven mag zijn, op deze
prachtige velden hun levensvreugde
te uiten.

In zijn dankwoord gewaagde de
heer Van Pagée ervan, dat de ope-
ning van deze velden de Zand-
voortse sportverenigingen enorm
veel vreugde schenkt. Op deze vel-
den moet een vereniging wel tot

grote bloei komen. Dank bracht spr.

aan de heer en mevrouw Van Cam-
pen, belast met onderhoud van

de canline op het oude hockeyveld,
welke wegens ouderdom niet meer
naar het nieuwe clubhuis wilden
overstappen en bood mevrouw Van
Campen als dank voor hel vele en
goede werk een plant en de heer
Van Campen een kist sigaren aan.
De voorzitter van de hockeyclub

B.M.H.C. uit Bloemendaal wenste
de Zandvoortse verenigingen geluk
met deze fraaie velden en bood een
aantal fraai beschilderde drink-
glazen voor het clubhuis aan.

Het woord werd daarna nog ge-
voerd door de voorzitter van de
gymnastiekvereniging O. S. S., de
J. H. B. Brink, door de voorzitter

van de Zandvoortse korfbalclub, de
heer P. de Cock; door de secretaris-

wnd. voorzitter van de Haarlemse
korfbalbond, de heer J. Blauw,
waarna tenslotte de heer B. Balle-
dux namens het eerstel elftal van de
Zandvoortse hockeyclub de heer en
mevrouw Van Pagée hartelijk dank
bracht voor alles, wat zij in het
belang der vereniging hadden ge-
daan, daarbij aan mevrouw Van
Pagée een fraai boeket chrysanthen
aanbiedend.

De aanwezigen hadden hierna
gelegenheid het fraaie clubhuis te
bewonderen, dat met de ruime en
geriefelijke kleedkamers, met toi-

letten en wasgelegenheden en de
grote recreatiezaal, van waaruit
men een uniek uitzicht heeft over
de velden, evenals van het bordes
af, zeker tot één der meest moderne
en voortreffelijk ingerichte club-
huizen mag worden gerekend,
waarna de gasten hun belangstel-
ling toonden voor de demon-
stratie-wedstrijden welke door de
Zandvoortse Hockeyclub, Zandv.
Korbalclub en de gymnastiekver.
O.S.S. met volleybal en handbal
werden gespeeld.

winnaar no. 1, waarvoor hij een
boek ontving. Tweede werd burge-
meester J. de Boer uit Assendelft
met 35 seconden en derde burge-
meester P. C. J. Peters van Medem-
blik in Volkswagen met 38,1 sec.

In zijn tafelrede, die burgemeester
ter Mr. H. M. van Fenema, na heb
beëindigen van de maaltijd hield,

bracht deze o.m. naar voren, in de
wedstrijden op het circuit gehouden,
symboliek te zien met het ambt,
dat men bekleedde. Immers, het
gaat er niet om, dat de burgemees-
Iers elkaar in snelheid de loef

trachten af te steken, reden waar-
om dan ook geen snelheidswedstrij-
den werden georganiseerd. Véél
meer komt het aan op een voorzich-
tig sturen en handig manoeuvreren
bij het besturen van een gemeente,
hetgeen óók in de morgenuren op
het circuit werd gedemonstreerd.
Spreker bracht de saamhorigheid
naar voren, welke door een dag als

deze zozeer wordt in de hand ge-
werkt, hoewel het Mr. Van Fene-
ma's overtuiging was, dat elke ge-
meente zijn eigen boontjes zal

moeten blijven doppen, hetgeen er
echter niet toe mag leiden, dat men
door de boontjes het gehele veld niet

meer zou zien. Uitvoerig behan-
delde spreker de moeilijkheden van
vele Noordhollandse gemeenten,
speciaal wat betreft de wegen-
aanleg, de snelverbindingswegen en
het probleem der woningbouw,
waarbij het spreker gewenst voor-
kwam, dat in de nabije toekomst de
gezamenlijke burgemeesters eens
een kijkje zouden gaan nemen hier
en daar in het buitenland, om te

zien, hoe men daar deze problemen
op véél radicaler wijze oplost dan
in ons vaderland. Tenslotte bepleitte
spreker bij de aanleg der snelver-

keerswegen, de zgn. „randwegen",
geen tunnel-i doch „hoogbouw", op-
dat het landelijk schoon zou blijven

gezien.

Nadat de secretaris der vereni-
ging van Noordhollandse burge-
meesters, Mr. B. Canneman, burge-
meester van Hoorn, een geestig

jaarverslag had uitgebracht, ver-
leende de voorzitter, de heer J. C.

Haspels, burgemeester van Bussum,
het woord aan Prof. H. Th. Wijde-
veld, de ontwerper van het Zand-
voortse Boulevard-centrum, voor
het houden van zijn rede over het
onderwerp „Regeren is vooruitzien".

In een uitermate boeiend en met
geestdrift uitgesproken betoog,
waarin wij bij deze eminente rede-
naar nu eens de voordrachtskunste-
naar en dan weer de meester-
standwerker beluisterden, wist deze
zijn gehoor gedurende bijna twee
uur in de ban te houden van zijn

indrukwekkende rede.

Spreker begon, met erop te wij-
zen, niet lang geleden een gesprek
te hebben gehad met A. Roland
Holst, wellicht wel de grootste
dichter van onze tijd, want zó te
kunnen scheppen, mag zeker een
unicum worden genoemd. Uit dit

gesprek was het Prof. Wijdeveld
gebleken, dat bij deze dichter het
bruisende in zijn kunst van weleer
nu vervangen werd door de wee-
moedsgedachte: „Waar gaan wij

heen?" Het oude immers vergaat,
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en het nieuwe komt op, reeds het
spel van onze jonge kinderen geelt

daarvan vele voorbeelden.
Na van zijn ervaringen, opgedaan

in vele landen en met name in

Amerika Ie hebben verhaald,
schetste spreker in een zeldzaam
knap opgebouwde betoogtrant de
vooruitgang der techniek in de
laatste 60 jaar en de invloed daar-
van op het leven der mensheid.
Waar men vroeger kon genieten
van vrede en rust, waar men alleen

kon zijn met zijn gedachten, daar
is nu de massa gekomen, overal
wordt gedrongen en gewrongen in

deze jagende jachtende wereld.
„Waarom burgemeesters", riep

spreker de vergadering toe, „hebt
gij eertijds niet gezegd: „Wij leggen
morgen onze functie neer als er
geen brug komt over het Noordzee-
kanaal ten tijde dat de afsluitdijk

gereed zal zijn?" Hebt ge toen niet

begrepen, welk een gedrang dit zou
gaan geven bij de gebrekkige pont-
verbinding? Zo is er zoveel, wat
voor de toekomst Uw aandacht
vraagt. Uw gemeenten groeien uit.

Amsterdam groeit aan Haarlem,
Haarlem aan Zandvoorl en het is

onmogelijk, dat dit zó kan door-
gaan. En waarom zoudt ge Uw ver-
keer leiden onder de grond? Vecht
voor het behoud van de schoonheid
van Uw steden en dorpen. Bouw
bruggen, hoog boven Uw prachtig
landschap, dat het kan, bewijst do
prachtige Washinglonbridge met
één spanning van 1150 meter.

U zegt: „er is woningnood", maar
hoe ongelofelijk en paradoxaal dit

ook moge klinken, ik geloof, dat
er eerst nog gesloopt zal moeten
worden, vóór er wordt gebouwd,
want een stad, een dorp moet op
een gegeven ogenblik kunnen zeg-

gen: „wij zijn vol, er kan niemand
meer bij". Doch wat doet men?
Men bouwt door maar men, vernielt

daardoor het schoon van zijn dorpen
en sleden. Nu zult U zeggen: „Ne-
derland is één der meest bevolkte
landen. U zegt wellicht met Roland
Holst: „Waar gaan wij heen?" Wel,
het antwoord is héél eenvoudig:

Bouw nieuwe steden en nieuwe
dorpen, want er is nog ruimte en
plaats genoeg!

Trouwens, men gaat daartoe reeds

over. Men bouwt een nieuwe stad,

die men „IJmond" noemt, men
bouwt een nieuw forensendorp bij

Harderwijk en er zijn meerdere
voorbeelden te noemen. In houd van
Holland, want als ik Holland noem,
dan noem ik mijzelf en ik ben trots

op dit land met zijn wijde polders,

zijn prachtige luchten en zijn ge-

weldige zee on wanneer ik onze
kinderen zie spelen, dan voel ik het
telkens weer, dat wij voor onze
kinderen moeten bouwen en dat wij

daarbij ons schone Holland niet

mogen vernielen. Daarom moeten
wij organiseren en binden, opdat

randstad Holland geen randstad
„Noordholland" wordt. Vermijdt

• daarom de studies, die met de ont-

,
werper ten grave dalen.

„Dit", aldus vervolgde spreker,

was het, dat mij bracht tot het

grote plan voor Zandvoort. Want
toen ik op de watertoren stond

heb ik gezegd: „Slop met deze

bouw, want deze op drift geslagen
wereld wil iets anders en dat

andere is niet tegen te houden.

Want niet de kunstenaars maken
de wereld, zij creëren slechts, wat
de tijd hun voorzet, de kunstenaar
kan slechts uit de hedendaagse
techniek de harmonie scheppen,
zoals de componist zijn muziek
schept.. Uw dorp en Uw stad is Uw
instrument, dat U moet beheersen.
En toen, na dat bezoek aan Zand-
voorts watertoren ben ik met een
project gekomen. Jan Wils, een
pracht-kerel en ik hebben het uit-

gewerkt, omdat de stichting wilde,

dat naast mij een architect zou
staan, die de economische mogelijk-
heden zou aanvoelen en ik heb dat
gaarne aanvaard. Overeenstemming
met de spoorwegen om het nieuwe
station in dit project op te nemen,
werd reeds bereikt en samen hopen
wij nu spoedig aan de verwezen-
lijking ervan te kunnen beginnen".
Aan de hand van een drietal grote

schetsen, zet spreker dan de fines-

ses van dit project uiteen, schetsen,

die door de gedurfde opzet en
gigantische afmetingen, bij de aan-

wezigen grote indruk maakten,
waarna professor Wijdeveld zijn

rede aldus besloot:

„Zandvoort is Amsterdam aan
zee. Haarlem, de prachtige oude
binnenstad ligt daartussen. Wan-
neer men de moed zou hebben,
randwegen daaromheen te leggen,

bleef hun schoonheid behouden.
Maar dan geen tunnels, doch brug-
gen, zich majestueus welvend boven
het schone landschap. Wij krijgen
een nieuwe wereld, daar is niets

aan te doen. Op U, burgemeesters,
rust de taak deze nieuwe wereld
tot harmonie te brengen".
Spreker eindigde zijn rede met

zijn reeds vóór de laatste oorlog
geschreven proza-dichtwerk: „De
oogst is ons", waarvan aan alle

aanwezigen een exemplaar werd
verstrekt, en waarin moeder aarde
spreekt tot Europa, eindigende met
de volgende woorden:

Vormen uerzinken, bezit vergaat,

Maar boven tijd en volkeren staat

Schoon en onvergankelijk: de idee.

Dank! Europa! Dank!
De oogst is ons!

De voorzitter, burgemeester J. C.

Haspels uit Bussum, vertolkte de
dank der aanwezigen door erop te

wijzen, het zéér moeilijk te vinden,
op deze prachtige rede het juiste

antwoord te vinden. „U hebt ons
buitengewoon geboeid", zei deze
spreker. „Moge het gevolg ervan
zijn, dat wij onszelf kunnen ver-
heffen boven het alledaagse in ons
werk".
Tenslotte werden nog enkele

huishoudelijke zaken afgehandeld,
terwijl in de plaats van de heer
Haspels, die deze functie niet langer
kon waarnemen, als voorzitter der
vereniging werd gekozen Mr. A. G.
A. Ridder van Rappard, burge-
meester van Heemstede. K.

Langs de Vloedlijn

De namen van sommige dic-

tatoren slaan in gescJiiedenis-

boeken, maar de meeste zijn

opgetekend in trouwboekjes.

Frank BucJiman.

Rottestaarten

Een Zandvoorts raadslid had
enige tijd geleden de aandacht ge-
vestigd op de onmogelijke groei op
de in aanleg zijnde Zandvoortse
sportvelden binnen het circuit.

„Daarvan kwam niets terecht",

zei hij, want hij had geconstateerd,
dat de grasmat bijna uitsluitend uit

„rottestaarten" bestond.
Het werd voor Zandvoorts bur-

gemeester, die zich dit nog héél

goed bleek te herinneren, ofschoon
het reeds méér dan een jaar geleden
was, aanleiding om op te

merken, wijzend op de prachtig
vlakke en groene grasmat, dat van
„rottestaarten" geen sprake meer
was. Spreker tartte de aanwezigen
uit het prachtige groene en vlakke
veld hem ook maar het kleinste

„rottestaartje" te tonen. Vanzelf-
sprekend wekte één en nader grote
vrolijkheid.

Opbrengst bazar
De opbrengst van de „Harlequi-

nade", de bazar, die begin Augustus
door de Nederlandse vereniging tot

bescherming van dieren in het
Patronaatsgebouw gehouden werd,
heeft een netto bedrag opgeleverd
van ƒ2957,61. Dit bedrag zal be-
stemd worden om het dierenasyl bij

de Kostverlorenstraat thans binnen
de kortst mogelijk tijd te verwezen-
lijken, waartoe de uitkomst van
deze bazar weer een belangrijke
stoot in de goede richting gegeven
heeft.

Als de lange winteravonden komen
kunt U zelf leuke dinge7i maken van
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Donanda heelt, wat U graag geelt!

Spraakgebreken bij kinderen

In gebouw „Zomerlust" hield mej.
Leonie Molkenboer, spraak-lerares
te Zandvoort, Vrijdagavond een
lezing over het onderwerp: „Spraak-
gebreken bij kinderen". Mej. Mol-
kenboer had deze lezing het ge-
meentebestuur toegezegd, in ver-
band met het feil, dal ingaande
deze cursus zij door de gemeente
Zandvoort was benoemd om onder-
wijs te gaan geven aan spraak-
gebrekkige kinderen op de Zand-
voortse lagere scholen. Door het
gemeentebestuur waren voor deze
avond een aantal personen uitge-
nodigd. Wij merkten o.m. op de
wethouder van onderwijs, de heer
A. Kerkman, de gemeentesecretaris,
de heer W. M. B. Bosman, vrijwel
alle hoofden van scholen, onder-
wijzers en onderwijzeressen, onder-
wijzend personeel aan de kleuter-
scholen, verschillende raadsleden
en ouders, wier kinderen voor dit

onderwijs in aanmerking komen.
Na door wethouder Kerkman te

zijn ingeleid, ving Mej. Molkenboer
haar causerie aan met dank te

brengen aan allen, die hadden
medegewerkt, dal dit onderwijs
thans óók op de Zandvoortse scho-
len kan worden aangevat, inzonder-
heid het gemeentebestuur.

Zij splitste daarna haar lezing in
twee delen, n.1. ten eerste: „Hoe
komt de mens tot spreken en hoe
ontwikkelt de spraak" en ten tweede
„Wat zijn de meest belangrijke
spraakgebreken".
Spreekster wees er eerst op,

dat in deze wereld niets vanzelf
gaat. Alles moet worden geleerd.
Zo is het óók met de spraak, waar-
mede het kind een enorm proces
doormaakt. Deze spraak-ontwikke-
ling bij het kind maakt vier
perioden door, n.1. eerst de zgn.
„schreeuw-periode", daarna de
„brabbel", vervolgens de imitatie-
periode,, waarna als afsluiting de
periode volgt van het verstandelijk
spreken. Om goed te leren spreken
is het in de eerste plaats noodzake-
lijk, dat hersenen, gevoel, gehoor en
gezichts-organen geen afwijkingen
vertonen, want daarop is het goed
spreken gebaseerd. Spreken leert de
baby hoofdzakelijk door het gehoor,
daarom dienen goede voorbeelden
gegeven te worden.

Het kind vangt het gebruik van
de slembanden aan met huilen,

daarom genoemd de „schreeuw-
periode". Wanneer het kind iels

ouder wordt en door schreeuwen
tracht zijn zin te krijgen, kan door
„overschreeuwen" een chronische
aandoening van de stembanden ont-
staan, daarom dienen de ouders dit

dwingend schreeuwen zoveel moge-
lijk tegen te gaan.
Na de derde maand vangt in

normale gevallen de „brabbel-
periode" aan. Dan werkt het kind
nog onbewust aan de motorische
ontwikkeling van de spraak.
In de derde periode — bij de een

wat vroeger, bij de ander wat later,

gaat het kind belang stellen in het
spreken, het gaat anderen imiteren
en tracht geluiden na te bootsen,
welke periode dan meestal aan het
einde van het derde levensjaar
overgaat in het verstandelijk leren

spreken, een periode, die eigenlijk
nimmer wordt voltooid.
Nauwe samenwerking van de

spraakleraar met de medicus is

nodig, hetgeen in Zandvoort ge-
schiedt via de beide schoolartsen
mevr. Boskamp-Mooy en Dr. Bak-
ker. Van hun grote kennis hoopte
spr. nog véél te kunnen profiteren.

Komende tot het tweede deel van
haar onderwerp vroeg Mej. Molken-
boer zich -af: „Hoe ontstaan spraak-
gebreken?"
De spraakontwikkeling hangt af

van de omgeving, waarin het kind
opgroeit. Slecht horen is óók een
voorname factor voor het in de
hand werken van spraakgebreken.
Het stotteren kan één der meest

moeilijk te genezen spraakgebreken
zijn. Er zijn gevallen, waarbij het
stotteren erfelijk kan blijken te zijn.

Véél zingen kan dikwijls véél doen
om het stotteren af te leren. Spreek-
ster gaf de ouders en onderwijzers
de raad, stotterende kinderen zoveel
mogelijk af te leiden van hun
spraakgebrek. Koude douches en het
gebruik van zee-baden zijn zéér aan
te bevelen.
Neus-klanken ontstaan meestal

door een traagheid van het
gehemelte. Oók hier kan, in samen-
werking met de medicus — door
spraak-therapie véél worden be-
reikt.

Het was spreekster gebleken, dat
de ouders zéér dankbaar zijn, dat
thans óók in Zandvoort deze spraak-
lessen zullen worden gegeven. Maar
niet alleen op school dient dit te
geschieden, met klem drong mej.
Molkenboer erop aan, dat óók thuis
goed geoefend zou worden.
De avond was verder na de pauze

gewijd aan een onderlinge bespre-
king. K.

BURGERLIJKE STAND
16-22 Sept. 1955.

Geboren : Everardus Stefanus,
zoon van M. A. Bluijs en B. M. Kok.

Ondertrouwd: J. P. Sloothaak en
C. F. Lindeman; F. H. Loth en J. P.
Simon; M. Monsieurs en M. L. A.
van den Boogaard; G. J. van Wal-
raven en M. Coenraad; B. J. Koper
en S. B. E. van den, Eijnde.

Overleden: A. J. van der Werff,

oud 77 jaar.
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van ƒ 75,— voor ƒ 55,

—

enz. enz.

Elk tapijt desgewenst
met garantie.

Perzisch Tapijthuis
Winkelgalerij THORBECKE-
STRAAT 13 - TELEF. 3688
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Langs de Vloedlijn

Eerbied voor het leven is de
kern en de adeldom ener
beschaving.

Albert Sclvweitzer.

Dierenbescherming

Er kan zeker niet over worden
geklaagd, dat de afdeling Zandvoort
van dierenbescherming de laatste

tijd een onvoldoende activiteit ont-

wikkelt. De bazar „Harlequinade"

,

gevolgd door de onvergetelijke avond
in de Hervormde kerk, waar de
heer G. Nieuwenhuysen sprak over
het onderwerp: „De kerk wrijft haar
ogen uif', waren daarvan sprekende
voorbeelden.

Opnieuw komt de heer Nieuwen-
huysen, directeur van de Ned. ver.

tot bescherming van dieren naar
Zandvoort. Nu Donderdag 6 Oct. in

café-restaurant „De Rotonde", waar
hij de bijzondere filmavond, gewijd
aan onze dieren, zal inleiden en de
interessante kleurenfilms van com-
mentaar zal voorzien. Zij, die de
heer Nieuwenhuysen reeds hoorden,
zullen zeker niet ontbreken; zij, die

dat voorrecht nog niet hadden, raad
ik met klem aan, deze avond bij te

wcrien. Niet alleen om. de films, die

zéér veel goeds beloven, doch óók
om de spreker. U zult er een buiten-
gewoon genotvolle avond beleven!

Zilveren jubileum

A.s. Zondag vieren de heer en
mevrouw Bosman hun zilveren

huwelijksjubileum. Op zichzelf een
feit, dat nu niet direct een vermel-
ding in de courant vraagt, ware het
niet, dat het hier 'onze sympathieke
gemeente-secretaris en diens al

even sympathieke echtgenote betrof.

Want wij hebben in de heer Bosman
niet alleen een persoon, die -in brede
kring grote populariteit geniet en
door zijn gemoedelijk optreden de
directe ^sympathie- heeft-, van allen,,

die met hem in aanraking komen,
persoonlijk vond ik in hem een man,

. waarvan je op aan kunt, behulp-
zaam, en prettig in de omgang, een
man, wie. nóóit iets' teveel is en
waarbij je altijd terecht kunt. Zand-
voort heeft in. de heer Bosman wel
een zéér eminente gemeente-secre-
taris gevonden. Wij feliciteren hem
en zijn gezin van ganser harte met
dit zilveren huwelijksjubileum en
hopen, dat God dit gelukkige gezin
nog tal van jaren bij elkaar zal

houden.

En of onze geachte secretaris, zo
wars van elke publiciteit als het zijn

persoon betreft, dit nu leuk vindt,

of niet, het meest ons tóch even van
het hart!

Belangstelling

Het zal onze beide jubilarissen,

de heren Slegers en Bosman zeker
goed hebben gedaan, dat de belang-
stelling .op de publieke tribune
tijdens de raadsvergadering van
Dinsdagavond j.l. zo groot was.
Voor een groot deel gold die belang-
stelling hen beiden en wanneer er

méér ruimte was geweest, zouden
er stellig nog véél meer belangstel-
lenden zijn geweest, want naar wij
vernamen en zelf gedeeltelijk con-
stateerden, moesten velen terug-
keren, omdat zij geen plaats meer
konden krijgen. Onder hen waren
ook nog verscheidene leden van de
R.K. middenstandsvereniging „De
Hanze". Het zal voor hen beiden
een bewijs geweest zijn, hoe groot
hun populariteit is. Jammer, dat de
publieke tribune zó klein -is. Het
ziet er werkelijk naar uit, dat onze
steeds groeiende gemeente óók een
uitbreiding van de publieke tribune
noodzakelijk maakt in de zaal, waar
over het wel en wee van de ge-
meente beslist wordt.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Wie mot d'r nog nossele?"

Raadsvergadering
Bijna een uur had de Zandvoortse

gemeenteraad nodig voor de afwer-
king van de ingekomen stukken,
een achttal totaal, waarvan er drie
een vrij lange discussie uitlokten.
Daar was in de eerste plaats het

schrijven van Gedeputeerde Staten
dat de Kroon het door de raad inge-
stelde beroep betreffende verkoop
van grond of 50-jarige erfpacht aan
de eigenaren van paviljoen „Garni",
waartoe de raad besloot in de ver-
gadering van 23 Maart 1954, onge-
grond verklaarde, een beslissing,
die de heren Slegers en Tates zich
volkomen konden begrijpen, omdat
Garni voor de eventuele bouw van
het Boulevardcentrum een beletsel
zou zijn. Tóch meenden beide spr.

zich de tolk van alle raadsleden te

weten, door te blijven verklaren,
dat hier rechten waren en dat
daarom het vraagstuk van de scha-
deloosstelling bij eventuele onteige-
ning een punt van overweging
diende te zijn. Beide sprekers vroe-
gen de aandacht van het college om
t.z.t. deze affaire tot genoegen van
alle raadsleden op te lossen. De heer
Weber vroeg tenslotte nog, wat de
houding van B. & W. zou zijn, als

straks nog eens blijken mocht, dat
,;Garni" tóch een permanent karak-
ter droeg, omdat volgens spreker
deze mogelijkheid nog volstrekt niet
uitgesloten was, waarop de voor-
zitter antwoordde, dat het college
hierop zal terugkomen, wanneer de
zaak urgent wordt. Op zijn voorstel
werd daarna het ingekomen schrij-

ven van de heer J. Bluijs, eigenaar
van het paviljoen, houdende het
verzoek om in het nieuw te sluiten

huurcontract een clausule op te

nemen, waarin bij een eventuele
verwijdering van paviljoen „Garni"
bepaalde factoren tot uitdrukking
komen, om prae-advies in handen
van B. & W. gesteld.

Een schrijven van de heer J. Smit,
eigenaar van een garagebedrijf aan
de Parallelweg, om hem grond toe

te wijzen voor de bouw van een
garage aan de Burgemeester Engel-
bertsstraat, werd door de héren
Weber, Tates en Gcsen aanleiding,

met klem voor de belangen van de
heer Smit te pleiten, omdat deze
gedoemd is te verdwijnen, wanneer
het Boulevard-centrum en het
saneringsplan tot uitvoering komen.
Wethouder Kerkman en de voor-
zitter verdedigden met kracht het
beleid van B. & W., mede naar aan-
leiding van een ever deze kwestie
deer de heer Eobé als verkavelings-
ambtenaar uitgebracht rapport,
waarmede tenslotte de sprekers zich

accoord konden verklaren.

GEEN „HOERA-STEMMING"
VOOR HET BOULEVARD-

CENTRUM
Een schrijven van het bestuur

der stichting „Recreatieoord Zand-
voort" werd eveneens bij de inge-
komen stukken behandeld. Deze
brief had de volgende inhoud:

Utrecht, 20 September 1955.

Aan de raad der
gemeente Zandvoort,
Na de recente publicaties in de

dagbladpers over het laatst ont-
worpen plan van het recreatie-

centrum door de architecten Wijde-
veld en Wils, is het bestuur van de
stichting „Recreatieoord Zandvoort",
van mening, dat door deze publica-
ties verwachtingen over de reali-

sering van de plannen zijn gewekt,
die zacht uitgedrukt als „voorbarig"
moeten worden bestempeld.
Het bestuur heeft de plannen in

ernstige studie en zijn voorlopige
mening is dat de plannen, zoals zij

nu voor liggen, gedeeltelijk slechts

in deze "vorm te realiseren zullen

zijn. Andersdeels zal zonder twijfel

een vereenvoudiging noodzakelijk
zijn, om tot een explotabele opzet
te geraken.
Een en ander brengt uitgebreide

werkzaamheden met zich mede,
doch het bestuur streeft ernaar,
Uw raad vóór het einde van dit

jaar een reëel werkprogramma te

kunnen aanbieden. Alleen hiermede
zal het werkelijke belang van het
recreatie-centrum zijn gediend.
Het bestuur der stichting heeft

gemeend er goed aan te doen. Uw
raad in deze op de hoogte te stellen

van het feit, dat de realisering van
het recreatie-centrum niet alleen

een kwestie is van fraaie ontwerpen,
maar vooral van de rentabiliteit van
deze plannen. Het bestuur vertrouwt
dat Uw raad dit standpunt zal kun-
nen billijken.

Met de meeste hoogachting.
Namens het bestuur der, stichting
Recreatieoord Zandvoort,
w. get. Mr. W. H. J. Derks, voorz.

De heer Lindeman betoogde naar
aanleiding van dit schrijven, dat
het hoofdmotief blijkbaar was de
vroegtijdige publicatie, waarop men
niet blijkt te zijn gesteld. Maar spr.

vroeg zich verbaasd af, waarom
deze brief aan de raad was gericht,

want die heeft er helemaal niets
mee te maken.
De heer Tates was het eens met

de heer Lindeman en wilde dit

schrijven zelfs afwijzen. Spreker

betoogde, dat de raad zich al méér
had moeten ergeren over vroeg-
tijdige publicaties in de pers, die

meer negatief dan positief werken
ten opzichte van de propaganda
voor Zandvoort.
De heer Weber wilde zover echter

niet gaan. Volgens hem wilde de
stichting de raad slechts doen
weten, dat deze stichting niet ach-
ter de publicaties staat.

Cp verzoek van de voorzitter las

daarna de gemeentesecretaris twee
ontwerp-brieven voor als antwoord
aan de stichting. In de eerste wordt
slechts gesproken, dat de raad als

antwoord op het binnengekomen
schrijven het bestuur er nog eens
op zou willen wijzen, dat op 2 Jan.
a.s. de termijn van voorbereiding
afloopt en dat men vóór die datum
rekent op een verantwoord werk-
rapport. In de tweede brief werd
slechts de aanhef gewijzigd en
wordt begonnen met de opmerking,
dat de raad verwonderd was, dit

schrijven te ontvangen, terwijl de
verdere inhoud ongewijzigd werd
gelaten en dus eensluidend aan de
eerstgelezen brief. Spontaan besloot

daarop de raad, dit laatste -„ver-

wonderde" schrijven, als antwoord
te verzenden. •

AFWERKING AGENDA.
Eerst om 9 uur begon de raad aan

de afwerking der slechts 9 punten-
tellende agenda, die desondanks
tóch nog twee uur vergde.

MISTBLUSSER BLEEF NOG
IN DE MIST.

Een voorstel tot verlening van
een crediet van ƒ33.500,— voor de
aanschaffing van een zgn. „mist-

blusser" ten behoeve van de brand-
weer,, hield de gemoederen geruime
tijd bezig. Vele raadsleden zagen er

een. aanloopje in, om te komen tot

de^bcuw van een nieuwe brand-
.wwAerrgarage, _ omdat v

in , de _huidige
garage deze brandspuit niet - ge-
plaatst kan worden. Bovendien
meenden verschillende raadsleden,

dat de aanwezige brandspuit door
het aanbrengen van zgn. „Nossels"

op de straalpijpen, óók mist zou
kunnen voortbrengen, zij het dan
niet onder zulk een hoge druk als

de mistblusser, „maar", zei heer
Gcsen, „die hoge gebouwen, waar-
over in het voorstel gesproken
wordt, zullen zo erg wel niet willen
branden, want ze zijn allemaal van
steen", en de heer Weber merkte
op, dat hij dank zij een „Nossel"

zelfs een mistblusser had op ,z'n

tuinslang en dat ging „wat fijn".

De noodzaak van een dure mist-
blusser zagen de meeste raadsleden
nu nog niet. „Straks misschien", zei

heer Koning, „als het Boulevard-
centrum er staat, dan behoeven we
niet meer op een milliöentje te

kijken, maar nu is ƒ33.000,— een
heleboel geld!"

Een uitvoerig debat ontstond,

teen de voorzitter eerst had opge-
merkt, dat het hier een meerder-
heidsvoorstel van het collqge be-

trof.

In een krachtig en goed geargu-
menteerd betoog merkte daarna
wethouder Kerkman op, de ver-
antwoording tot afwijzing of aan-
houding van het voorstel niet te

willen dragen en deze te willen

afwentelen op de raad. Spr. wilde
zich houden aan het advies van de
Inspecteur van het brandweerwezen,
de heer Fehres en aan het advies

van Gedeputeerde Staten om tot

aanschaffing over te gaan.

De heer Lindeman sloot zich aan
bij wethouder Kerkman, doch wilde
om de twijfelaars ervan te overtui-

gen, dat er niets beters bestaat dan
een mistblusser, het voorstel óók
wel even aanhouden, om een de-
monstratie met de „Nossel" te laten

geven, welke ongetwijfeld in het

voordeel van de mistblusser zou
uitvallen. Nadat mevrouw Mol nog
had betoogd, het ontzettend jammer
te zullen vinden, wanneer dit voor-
stel niet zou worden aangenomen
en óók de verantwoording tot aan-
houding niet te willen dragen, kwam
na eindeloos gepraat tenslotte het

voorstel tot aanhouding, totdat een
demonstratie met de „Nossel" zou
hebben plaatsgehad op een Zater-
dagmiddag, in stemming en werd
aangenomen met 13 tegen 2 stem-
men. Tegen stemden mevr. Mol en
wethouder Kerkman.

VERBETERING VERLICHTING
POLITIEBUREAU.
Een crediet van ƒ3500,— werd

beschikbaar gesteld voor verbete-
ring van de verlichting in het
politiebureau. De heer Koning be-
greep niet, waarvoor dit nodig was,
men had toch óók bureaulampen?
Waarop de voorzitter antwoordde,
dat de korpschef het zeker niet zou
vragen, wanneer het niet absoluut
noodzakelijk was. De heer Weber
wilde het voorstel aanhouden tot de
begroting 1956, maar kreeg geen
steun toen wethouder Kerkman op-
merkte, dat de klacht over een
slechte verlichting reeds dateert van
November 1954 en deze zaak vóór
de komende donkere dagen in orde
diende te zijn.

oêMMHB N.v.

Café-Restaurant

De Favaugeplein - Strandweg
Zandvoort - Telef. K2507-2163

De gehele winter
geopend!

Orchesfre

Theo van der Zee
Van heden af gelegenheid' tot

t^Fg&g^w^m^iffiBSsaasamiÉ^E

Maakt nu zelf
Uw NACHTHEMD of PYAMA
Prima Flanel van /"1,35

NU 99 et. per M.

Gebloemd Flanel van fl,98

NU ƒ1,76 per M.

Anti Rheuma flanellen lakens

1 pers. van f6,65 NU ƒ5,65
2 pers van f7,90 NU f6,90

DAMES DIRECTOIRS
Interlcck van ƒ2,35 NU ƒ1,65

" Weet U dat onze breiwol sterk
in prijs is verlaagd?

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Besloten werd tot aankoop van
het perceel Rozennobelstraat no. 4,

waarin nu de smederij van de heer
A. J. Versteege gevestigd is, voor
ƒ21.500,— . De voorzitter merkte op,

dat hier gesproken kan worden van
een begin van uitvoering van het
saneringsplan,' waarop de heer Go-
.scn.de, wens uitsprak, dat dit vrij-

komende stuk geen parkeerruimte
zou worden en de heer Koning advi-
seerde, er de muziektent op te

plaatsen, waarop de voorzitter op-
merkte, dat t.z.t. daarover de raad
nadere voorstellen zullen bereiken.
De raad ging accoord met het

voorstel, om het oude kerkgebouw
aan de Brederodestraat nog tot

uiterlijk 1 Juli a.s. aan de huidige
huurders van kerkgebouw en con-
sistorie te blijven verhuren, waarna
het gebouw zal worden afgebroken
om plaats te maken voor een ver-
bindingsweg naar de Brederode-
straat met de uitbreiding „Zuid".
Het voorlopig vaststellen van de

bedragen voor het lager onderwijs
over 1954 ontmoette evenmin be-
zwaren.

VERHOGING ALGEMENE
UITKERING GEMEENTEFONDS
Een enigszins pijnlijke situatie

ontstond, toen de raad het schrijven
behandelde, dat B. & W. wilden
richten, aan de Minister, om ver-
hoging 'van de algemene uitkering
uit het gemeentefonds.
De heren Tates en Weber vonden

het niet juist, dat in de argumen-
tering plannen werden genoemd,
waarvan nog lang niet vaststaat, of

de raad er wel mee zal accoord
gaan. O.a. de bouw van een brand-
weergarage en de aanleg van een
bus-station, dit laatste, omdat nog
steeds niet zéker is — volgens de
heer Weber - wanneer de tram gaat
verdwijnen. De voorzitter merkte
op, dat het hier slechts een verlang-
lijstje betrof, waaraan de raad niet

gebonden was. De heer Breure
stelde daarop voor, de redactie van
het schrijven enigszins te wijzigen,
door te spreken van „plannen,
welke aan de raad zullen worden
voorgelegd", inplaats van plannen,
waarvan de uitvoering zoal niet dit

jaar, dan toch in het jaar 1956 ter
hand zal dienen te worden genomen.
De heer Lindeman vond het zeer
vreemd, dat over dit zéér goede
voorstel op deze wijze werd gedis-
cussieerd. De voorzitter merkte
daarna cp, dat de wijziging, als

door de heer Breure voorgesteld,
wel zou kunnen worden aange-
bracht, doch dit zou een gunstige
beslissing van de minister absoluut
verkleinen. Na een eindeloos heen
en weer gepraat, waarbij verschil-
lende redactie-wijzigingen in het
schrijven werden voorgesteld, kwam
tenslotte het voorstel van de heer
Breure in stemming, hetgeen ver-
worpen werd met 8 tegen 7 stem-
men.
Kennelijk enigszins beduusd door

dit resultaat, wees de heer Tates er
daarna op, dat, consequent zijnde,

het voorstel van B. & W. nu met 8
tegen 7 stemmen zou worden aan-
genomen, hetgeen bij de Minister
wel een allerbelabberdste indruk
zou maken en alle kracht aan het
schrijven zou ontnemen. Spreker
stelde daarom voor, tóch nog wat
water bij de wijn te doen, om het
voorstel met algemene stemmen
naar de Minister te kunnen door-
zenden.
Wethouder Kerkman antwoordde,

het immoreel te vinden, om op deze
wijze een raadsdiscussie te voeren.
De vóór-stemmers van het voorstel
zouden z.i. nu het voorstel van het
college kunnen steunen, zonder in-

consequent te zijn, waarop mevr.
Mol en de heer Weber niet begre-
pen, wat er tegen een kleine redac-
tiewijziging was. Opnieuw werd uit-

voerig gesproken over een wijziging
in de redactie, opdat het voorstel
met algemene stemmen naar den
Haag kan werden gezonden en na
weer een half uur te hebben ge-
praat gingen tenslotte allen accoord
met de wijziging, door mevr. Mol
voorgesteld om er uitsluitend van
Ie spreken dat de volgende plannen
bestaan: waarna een opsomming
van deze plannen volgt, om daarna
de zinsnede: „Dat de verwezen-
lijking van deze plannen" te ver-
vangen door: „dat de verhoging van
het welstandspeil niet alleen nood-
zakelijk en urgent is in verband
met de bijzondere positie van Zand-
voort als badplaats enz."

De raad ging daarna accoord met
een voorstel, om aan de heer Fr.

Koper, opzichter 2de klasse bij de
dienst publieke werken op de
meest eervolle wijze ontslag te ver-
lenen onder betuiging van grote
erkentelijkheid voor de door hem
gedurende 40 jaren aan de gemeente
bewezen diensten, met ingang van
15 November a.s. Voorts om G.Keur
per 12 Cctober a.s. aan te stellen

als fitter in vaste dienst bij het
gemeente gasbedrijf en J. P. Giskes
een vaste aanstelling te geven als

adjunct-commies bij de dienst voor
sociale zaken.
Voor het aanbrengen van een

bliksembeveiligings-installatie op
het Raadhuis en het gebouw van
publieke werken werd een crediet

van ƒ3800,— beschikbaar gesteld,

terwijl de raad accoord ging met
de verandering van huurster van de
voormalige toonzaal van het ge-
meente gasbedrijf aan de Oranje-
straat 2a, nadat de heer Lindeman
zijn zin had gekregen, om óók deze
huur met 5% te verhogen.

Blijkbaar moe-gepraat, was er

voor de rondvraag weinig belang-
stelling. Slechts de heer Kol werd
door de voorzitter tevreden gesteld

aangaande • een vraag over gronden
bij de Corodex-fabrieken en de
heer Gosen kreeg op zijn vraag, of

er nog wat zou komen van de bouw
van een Bungalow-park in de dui-
nen bij de Noordboulevard, ten ant-
woord, dat de plannen worden uit-

gewerkt en in elk geval zullen
doorgaan.
Om 11 uur ging de raad daarna

over tot besloten zitting voor de
behandeling van een binnengeko-
men schrijven van de directeur van
Publieke werken.

De Haltestraat
Nu het seizoen achter de rug is en

de vacanties weer tot het verleden
behoren, starten we weer opnieuw
met ons maandelijkse nummer,
waarin speciale aandacht aan de
Haltestraat wordt gewijd, na dit

vorige maand te hebben overgesla-
gen, omdat er volgens het bestuur
van de Haltestraatvereniging, met
het oog op de in zicht zijnde vacan-
ties, weinig aanleiding toe was.
Onze Haltestraatwinkeliers gaan

het winterseizoen weer inzetten.

De seizoenverlichting is gedoofd,
Zandvoort keerde terug tot zijn

eigen inwoners. Het was een seizoen,
waarin de Zandvoortse winkelier
niet slecht heeft geboerd. Over het
algemeen werden goede zaken ge-
maakt en in enkele bedrijven zelfs

zéér en ongekend goede! Het stemt
tot vreugde en voldoening, dit te

kunnen melden, omdat tenslotte

toch het seizoen doorslaggevend is

voor het welzijn der Zandvoortse
zaken.
Thans wordt alle aandacht weer

opgeëist voor de wintermaanden
De komende Sint Nicolaastijd staat
daarbij op de voorgrond. Opnieuw
zal een grootscheeps opgezette actie

in samenwerking met Handelsver-
eniging en „Hanze" evenals vorig
jaar weer worden opgezet. In details
zal deze actie misschien iets kunnen
verschillen van verleden jaar, doch
in grote lijnen zal de opzet hetzelfde
zijn, omdat met deze actie de eerste
maal een groot succes werd geboekt.
In ons volgend Haltestraat-nummer
hopen wij U daarover nadere bij-

zonderheden te kunnen mededelen.

Wat de Haltestraat zelve betreft
valt het belangrijke feit te melden,
dat de bekende banketbakkerij van
de heer L. Thomas op Zaterdag 1

October haar 35-jarig bestaan her-
denkt. 35 jaar lang is deze zaak dan
in de Haltestraat gevestigd en er
zullen weinig inwoners zijn, aan
wie deze zaak onbekend is. De heer
Th. Thomas, die enkele jaren ge-
leden overleed, kwam op 1 Oct. 1920
uit Leiden naar Zandvoort en begon
daar in de Haltestraat no. 13 de
bekende banketbakkerij en lunch-
room, die al die jaren in vrijwel
ongewijzigde vorm bleef bestaan.
Dankbaar mogen we in dit verband
memoreren de houding van wijlen
de heer Thomas in de bezettingstijd,
die hielp, waar hij kon als er wer-
kelijk nood was. Zijn zoon L. zette
na de dood van zijn vader de zaak
voert en hij vond in dit 35-jarig
jubileum een gerede aanleiding, om
het bedrijf een algehele metamor-
phose te doen ondergaan. Wanneer
U a.s. Zaterdag de geheel verbouwde
en gemorderniseerde winkel met
daarin gebouwde lunchroom zult
bezien, dan zult U de oude zaak
bijna niet. meer terugvinden. Mo-
dun van opzet, met véél licht en
aanzienlijk méér ruimte, werd deze
vernieuwde en verjongde zaak een
bedrijf, dat op dit gebied tot één
der meest aantrekkelijke in onze
gemeente werd. Dit is o.i. het ware
zaken-inzicht: een jubileum aan-
grijpen om de zaak verder uit te
bouwen, waarmede tenslotte toch
óók een geschenk aan de gemeen-
schap gegeven wordt, omdat het de
aantrekkelijkheid van straat en
gemeente in hoge mate vergroot.
Wij feliciteren de heer Thomas van
harte met deze prachtige nieuwe
winkel en wensen hem bij de voort-
duui véél succes!

Zo start de Haltestraat vol goede
moed voor de komende winter-
periode. Op ons als inwoners rust
de taak, de activiteit die onze Zand-
voortse winkelstand ontplooit en in
do komende periode ontplooien gaat,
niet zonder méér voorbij te gaan.

Laat ons als inwoners op dit alles
reageren door het bijna spreekwoor-
delijk geworden gezegde in Zand-
voort steeds voor ogen te houden:
„Koopt in and're plaatsen niet, wat
Uw eigen dorp U biedt!" K.

AESTHETISCHE ONTWERP COIFFURES

VOOR SPORT EN UITGAAN

^Adviezen

voor

haar- en

huidverzorging

dagtlijh

9-6 uur

bthalve Dinsdag!
Nguvelle création

automne 1955

airconditioned permanent
50XL

JOH. A. SDYKERBUYK

ThorhecKestraat 11 Zandvoort Tel, 3382

Schoonheidsproducten
Dr. N. G. PAYOT
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Nooit zit U om rookioaar verlegen
Dank zij Drommel Haltestraat negen
d'Automaat in zijn winkelportiek
Heeft het fijnste van 't fijnste

en helpt altijd kwiek!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151



Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
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Bij contract belangr. kort.

H.K. VAN ES
ARTS

Af,twezig
tot 24 OCTOBER.

Waarnemers: de doktoren
Entzinger, v.d. Meer

en Robbers.

JONGEMAN, welke inte-

resse heeft om te worden
opgeleid tot OPTICIEN,
kan geplaatst worden bij

Brillenspecialist

LOO
Mr. Opticien.

Aanvaarding volgens
Leerlingenov ereenkomst

HALTESTRAAT 5

TELEFOON 2174

fffEMZiïSÏ

WIE RUILT vrijstaande
villa Kostverlorens.tr. voor
dito villa Zuid-Boulevard
of nieuw ged. Brederode-
straat. Br. no. 15-1 bureau
van dit blad.

Geen geld of goederen af

te geven aan mijn vrouw.

F. P. BOULAND-MEY
daar door mij niets wordt
betaald.

W. BOULAND.
Costerparkstraat 24.

Zandvoort.

TE KOOP : Rokcostuum.
in zéér goede staat. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19
bureau van dit blad.

WONINGRUIL:
Aangeb. A'dam: Vrije bel-
étage, goede st., ƒ50.- p.m.
Gr. woonk. met eethcek, 2

slaapk.. badk., keuken,
waranda, gr. hal, zolderk.
Gevr. Zandvoort: Vrij huis
met tuin. goede st., zelfde
indeling cf ruimer. H.h.g.b.
Br. no. 12 bureau v.d. blad.

TE KOOP: zware beige
cocosmat 2 x 3 m. ƒ 25,—

;

3 stuks rode coeosmatten
1 x 3 m. ƒ10,— per stuk.
Haarlemmerstraat 16.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Mevrouw Van Ginneken.
Zwarteweg 12, Aerdenhout
tel. 27856 VRAAGT nette
WERKSTER, ƒ!.- per uur.

WONINGRUIL. Leraarsge-
zin m. 3 kind., zoekt huis
te Zandvoort of omg. in
ruil voor 5 kam.-woning te
A'dam. Br. no. 185.430, Bol-
rek, Kon.pl. 1, A'dam.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Br. nr. 15-16 bur. v.d. blad.

Timmerman VRAAGT
REPARATIES en onder-
houd van huizen. Br. no.
83, Kerkstraat 28.

Gevraagd: NET MEISJE.
Fruithandel Sweers,
Zandv.laan 73, Heemstede.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Zware BAKFIETS TE
KOOP. Stationsstraat 20.

Café Oomstee
[edere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

GEVRAAGD:
2de kapster

Kapsalcn I. AUKEMA
Haute Coiffure. Tramstr.11

LOOPJONGEN gevraagd.
C. van Eldik, Haltestr. 12.

Adverteert in dit blad

Nette loopjongen gevr.
RINKEL - Raadhuisplein.

Te koop: woonhuis
Haarlemmerstraat 1, met achterhuis Koning-
inneweg 2a, eigen grond, tezamen verhuurd voor
ƒ981,— per jaar. Koopsom ƒ12.500,—. Inl. make-
laar J. H. Koning, Haltestr. 62, Bakkerstr. 1,

telef. 2957.

Reprise cabaret „'t Voetlicht"

ZONDAG 2 OCT. in het PATRONAAT

„Sprookjes"
Aanvang 8 UUR.

Kaartverkoop 2 Oct. aan de zaal
van 12 tot 1 uur en om 7 uur.

Succes agenda's '56
uit voorraad leverbaar

Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel
F.M. van Deursen - Haltestraat 12 - Telef. 2507

^fÊMS^&^ëM-
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

Dansen
in

„Zomerlust"

Zondagavond 2 Oct.

aanvang 8 uur

Muziek „DE NOTENKRAKERS"
Nieuw ensemble met refreinzang.

Sfeer en gezelligheid. VRIJ ENTREE.

ont d'Aubrac
Franse landwijn, rood-wit-rosé ƒ1,50 PER FLES

Wijnen-Gedistilleerd

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

Enorme rundvleesreclame bij

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Runderlappen m. 250 gr. Niervet f'2,-

500 gr. Runderlappen v.a. f 1,65

500 gr. Lende-
Entrecöte f 2,35

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade I 1,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

Ziet onze etalages!
Thuisbezorgen zonder prijsverhoging!

Ziet onze grote sortering fijne vleeswaren!

zsBHaBoa

100 gr. Ham
1 00 gr. Jachtworst

1 0O gr. Pekelvlees
1 0O gr. Jachtworst

1 50 gram pekelvlees
250 gram Geld. gek. worst
150 gr. Pork
1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf
200 gr. Smeerleverworst

j 85 ei.

i
75 et.

68
85
50
60
50

et.

et.

et.

et.

et.

Theater „IVBonopoIe"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 30 Sept. t.m. Zondag 2 Oct. 8 uur

MARTINE CAROL - PEDRO ARMEN-
DARIZ in de monumentale Franse pro-
ductie:

Het Siefdeleven
van Lsjcretia Borgia

Was zij verdorven of slachtoffer? Het ant-
woord geeft U „Lucretia Bcrgia".
(In Technicolor). Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 3 Oct. t.m. Woensdag 5 Oct. 8 u.

DIRK BOGARDE - AKIM TAMIROFF
DENHOLM ELLIOTT - KAY CALLAARD
in:

onverschrokkenen
(In Technicolor). 12 gedoemden. tegen een leger

van 30.000 man! Het sensationele avontuur
van een commando-raid op Rhodes.

(Toegang 14 jaar).

Zondagmiddag 2 Oct. 2.30 uur
speciale familie matinee

Wij presenteren XJ de Kening der cowboys
ROY RCGERS in:

long of Texas
(Alle leeftijden).

DONDERDAG 6 OCTOBER GERESERVEERD
voor de Stichting Culturele kring „'T HELM".

Donderdag

6
October

Stichting culturele kring „'T HELM"

THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR

ensemble Cruys Voorbergh

VAN LICHT EN DONKER
een kleinkunst programma van verfijnde allure

Kaarten d ƒ 2,50 (b.i.) verkrijgbaar aan' het
theater op de dag van de voorstelling van
12-12.30 uur en van 7.30 uur af.

Op Puch
werden de grootste successen geboekt tijdens de
intern, metor-zesdaagse in Tsjecho Slowakije.

In Zandvoort koopt U een Puch motor, scooter
of bromfiets alleen bij:

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Ook vele andere merken

Scooters., Brom-
fietsen of EViotoren

in voorraad of leverbaar!

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Vw lederen motorkleding.

Vraagt eens inlichtingen bij Uw Zandvoortse
daeler. - Betaling kan geregeld worden.

DANSLES
Bij de cursus voor beginnenden op Zaterdag-
avond kunnen nog enige jeugdige personen zich
aansluiten. Aanmelden van 7-8.30 uur.

HAARLEMMERSTRAAT 43 - TELEF. 3199

H. v.d. SOMME
Dansleraar N.V.D.

Radio en Televisie

Rijwielen
Rudge - Locomotief - Fongers

Wasmachines
(BICO) ƒ169,—

Stofzuigers
Holland Electro, Ruton, Excelsior enz.

Uitgebreide collectie

verlichtings-artikelen

Eventueel betaling in overleg.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging
komt beschikbaar de woning

Gasthuishofje 12
bestemd voor een ouder echtpaar.

Opgave schriftelijk te richten aan de secretaris

D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór Dins-
dagavond a.s. 19 uur.

Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming
van Dieren, afdeling Zandvoort <

Bijzondere Filmavond
in „De Rotonde"
interessante kleurenfilms, toegelicht door
de heer G. NIEUWENHUYSEN, directeur
van de Nederlandsche Vereeniging tot Be-
scherming van Dieren
6 OCTOBER, aanvang des avonds 8 UUR.

Kaarten f0,25 voor leden en f0,50 voor niet-leden
van 4 Oct. a.s. af verkrijgbaar aan het secretari-

aat Zandv.laan 52, alsmede des avonds a.d. zaal.

Amerikaanse
LANGSPEELPLATEN

zijn goedkoper dan U denkt! '

25 cm. POPULAIR 6,90

25 cm. KLASSIEK 7,90

30 cm. KLASSIEK 12,90

E.P. 45 TOEREN 4,75

^ymnaétlek
voor de

moderne vrouw
Doeltreffende oefeningen voor dames
van iedere leeftijd.

Vraagt U eens inlichtingen.

jialletcuróuó
volgens de klassieke beginselen.

Clubs voor kinderen van 7 jaar af,

voor oudere meisjes en voor
volwassenen.

zDanóóckooi

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 62 - TEL. 2393

Tijdige inschrijving gewenst.

Alle lessen beginnen de. eerste week, van October.

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! S00™



Advertentietarief losse
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pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.

Kolombreedte 54 m.m.
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina i 40 et. p. m.m
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

(R£HKFFIS

Mevr. Quarles van Ufford,
Duindooinlaan 1, Bentveld
vraagt z.s.m. een MEISJE
v. hele dagen (9-5 u.) v.g.

g.v. Werkster aanw.

WONINGRUIL
BENTVELD-ZANDVOORT
Aangeboden: vrij huis met
voor- en achteituin. Gevr.:
woning in Zandvoort, Br.

no. 19-1 bureau v.d. blad.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Br. nr. 15-16 bur. v.d. blad.

Net DAGMEISJE GEVR.
liefst R.K. 8-4 of 9-5 uur,
tegen 8 Nov. Mevr. Ker-
sten, Haarl.str. 27, Tel.2854

GEVRAAGD: Net DAG-
MEISJE van 9-1 uur.
Smit, Thorbeckestraat 3'.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

Gevraagd: Nette WERK-
STER. Hoog loon. Lorenz,
Haltestraat 15.

TE KOOP : Rokcostuum.
in zéér goede staat. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19

bureau van dit blad.

NET MEISJE GEVR.
voor dag- of dag en
nacht, wegens huwelijk
der tegenwoordige. Hulp
v. werkster. Mevr. Ent-
zinger, Bredeiodestr. 1.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150—
Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telèf. 39204.

DAMES,
EEN MAATCORSET
tegen confectieprijs

XJw corset stuk?
Wij maken het vlug en
vakkundig. HAAGEN,
Dr. Gerkestraat 2b.

Saionkast
met verlichting en rek
voor 75 platen.

PLATENSPELER BRAUN
3 snelhedeji, 2 saffieren

en 10 PLATEN naar Uw
keuze, samen voor

f 192,25
SALONKASTEN
blank of donker ƒ67,50

BRAUN moderne
PLATENSPELER ./ 74—

PHILIPS PLATEN-
WISSELAAR .... ƒ125,-

Betaling in overleg

naar uw genoegen

Woensdagavond a.s.

Discotaria
Discoavond

in benedenzaal „Rotonde".

Demonstratie a.a. High-
Fidellety. Nog enkele kaar-
ten gratis verkrijgbaar.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen
Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

TE KOOP: een HAARD in
zéér gcede staat, m. vóór-
en achterplaat. Prijs J5Q-.
C. I. Versteege, Zuiderstr.
17, telef. 3332.

DRUKKERIJ VAN PETEGEM «I ZN
KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

VERZORGT AL UW DRUKWERK

Theater „RAonopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 7 t.m. Maandag 10 Oct. 8 uur

CINEMASCOPE WARNER COLOR
JOHN WAYNE - LARAINE DAY
JAN STERLING - ROBERT NEWTON
CLAIRE TREVOR - ROBERT STACK

The high and the mighty
(DE DOOD VLIEGT MEE)

Het spannend en. meeslepend relaas van
een vliegtocht van Honolulu naar San
Francisco. (14 jaar).

Dinsdag 11 en Woensdag 12 Oct. 8 uur

GUY MADISON - FRANK LOVEJOY
HELEN WESTCOTT

De charge aan de rode rivier

Een avontuurlijke en meeslepende film
over het meedogenloze Indianen opper-
hoofd, die een wrede strijd voert.

(14 jaar).

Donderdag 13 October 8 uur (slechts 1 dag)

Een meesterlijke Franse film:
FERNANDEL in:

VERBODEN VRUCHT
met: FRANCOISE ARNOUL - CLAUDE
NOLLIER - RAYMOND PELLEGRIN
Een geschiedenis welke zich herhaaldelijk
afspeelt. (18 jaar).

Zondagmiddag 9 Oct. 2.30 uur
speciale familie matinee

STAN LAUREL en OLIVER HARDY in:

2x2= 2
Een uitbundig programma voor jong en
oud. (Alle leeftijden).

Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Runderlappen m. 250 gr. Nfiervet f2,

—

500 gr. Runderlappen v.a. f 1,58

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

500 gr. Lende-
Entrecöte f 2,35,

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. Schoudercarbonade f 1,90
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

500 gr. Kalfsfricandeau f 2,60
500 gr. prachtige Kalfsjappen f 2,40
Als extra reclame: 500 gr. Ribcarbonade I 2,10
Ziet onze grote- sortering, fijne vleeswaren!

! 85 cf.

i
75 et.

1 00 gr. Gebr. Rosbief
1 00 gr. Hamworst
1 0O gr. Pekelvlees
1 0O gr. Jachtworst

1 50 gram pekelvlees 68 et.

250 gram Geld. gek. worst 85 et.

1 50 gr. Gebr. Gehakt 50 et.

1 50 gr. Orig. Am. Corned beaf 60 et.

Neem tijdig Uw maatregelen
om kamer en tuin straks van bloemen te voor-
zien! Koopt heden nog Uw

bloembollen b,j:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in rijke variatie.

Elke dag verse bloemen I

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

1

Slagerij Henk van ESdlk f

DROGISTERIJ

THORBECKESTRAAT 7

tegenover Hotel Bouwes

Wegens vacantie

GESLOTEN
van MAANDAG 10

t.m. ZATERDAG 15 OCT.

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw besluit

en nodig dit Dames o
accordeo?i-trio .uit.'

Inlichtingen: Mevr.Mary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

COMMISSIE v. HUISH. EN
GEZINSVOORLICHTING
Zandvoort

Start met de nieuwe

Lampekappen-
cursus

op DONDERDAG 13 Oct.
van 8-10 u. in het zaaltje

van het Gem. Gasbedrijf,
Tolweg 10.

4 lessen voor ,/l,20.

Aanmelden
bij Mevr. A. Blaauboer,
Haltestraat 46, Telef. 2392.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.^

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

Heden weer

CHAMPIGNONS
Voor Uw groente,
aardappelen en fruit:

Fa. G. Bakkenhoven
BAKKERSTR. 3 - TEL. 2523

Alles luordt thuisbezorgd.'

Ook uw adres
Eorste Zandv. Aardappelhandel

AQ/^ll Prinsesseweg 15ÖWL Telef. 2066

De echte

ROZENGLYCERINE
voor fluweel-zachte handen
per pot 71,05.

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Voor de eerstkomende

kunnen dagelijks goederen worden
ingebracht of afgehaald.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan
'

P. WATERDRINKER
„Ons Huis", Dorpsplein. Tel. 2164

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT. 9
TELEFOON 2150

%
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„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:

„Geef mij óók 'n brommer.'"

Doe Uw voordeel!
NOG DEZE WEEK!

Prima flanel van ƒ1,35
NU 99 et per M.

Gebloemd FLANEL van ƒ1,98
.NU ƒ1,76 per M.

Anti Rheuma -flanellen lakens
1 pers. van f 6,65 NU f5,65
2 pers. van f 7,90, NU f6,90

Onze moderne Dames
pullovers en vesten

NU 10% KORTING

EXTRA AANBIEDING!
JUMPERWOL 100 gr.

van f 1,98 NU f 1,79

Ontvangen de nieuwste
shawls, kinder- dames- en
heren handschoenen.

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Geniet van de
v/aarde van een

aangenaam uiterlijk!

Deskundige voorlichting bij

aanschaffing en gebiuik der
schoonheidsartikelen van

Verkrijgbaar bij:

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures-créations, visagiste

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Eventuele telefonische
bestellingen worden gaarne
thuisbezorgd.

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
brj 't ziekenvervoer.

Bromfietsrijder verongelukt
Maandagmorgen is de 21-jarige

IÏ.A.B., wonende te Zandvoort, pp
zijn bromfiets op weg naar school,

verongelukt, toen hij — komende
van de Zandvoor.tselaan — de Bent-
veldsweg wilde inrijden. Doordat hij

achter een vrachiauto te voorschijn
kwam, die op het van rechts

komende verkeer stond te wachten,
werd hij gegrepen door een motor-
rijder. Dr. J. van der Meer stelde

een ernstige gecombliceerde breuk
vast van het linkeronderbeen en
liet hem naar het Diaconessenhuis
vervoeren.

Les parfums Jacques

Fath en Lancöme

H. A A R L E M ;
.-..'

GROTE HOUTSTR.128.TE120536.

ZAND VOORT
K E R KSTR. 23. TEL 21 0?,.

Bromfiets en paard
Dè 36-jarige inwoner van
Zandvoort C. van D., be-
leefde Donderdagmorgen de
schrik van zijn leven, toen
hij, rijdende op zijn brom-
fiets op de Noorderduin-
weg in de duisternis en
verblind door de regen,

plotseling in botsing kwam
met een. op de weg los-

lopend paard, waarvan de
ketting, waaraan het was
vastgezet bij het grazen in

de duinen, bleek te zijn

gebroken.

D
A
r. J. van der Meer ver-

leende' de eerste hulp en
liet de onfortuinlijke brom-
fietser, die lclaagde over
pijn in rug en schouder,
tey observatie in de Maria-
stichting opnemen.
' Het paard kreeg geen
noemenswaardig letsel.

Stenen gebouwen branden niet

Tijdens de laatste raadsvergadering
werd bij de behandeling van het
punt „aanschaffing van een mist-
blusser" door één enzer raadsleden
opgemerkt, dat voer de hoge ge-
bouwen in onze gemeente, deze
nieuwe brandspuit z.i. nu nog niet
nodig was, want „die waren tóch
allemaal van steen en stenen ge-
bouwen branden met!" Wij hebben
ens teen met verbazing afgevraagd,
waar dan een brandweer voor dient,
want zijn niet bijna alle gebouwen— hoog of laag — van steen? Zou-
den we dan de brandweer niet

kunnen afschaffen? We hebben ons

tevens afgevraagd, wat vooi ge-
wetensbezwaren de raad toch tel-

kens heeft, wanneer het gaat om
uitbreiding en vervolmaking van
onze brandweer. Een dergelijke
hcuding heeft ens actieve korps
toch zeker niet verdiend en boven-
dien zouden wij niet graag de ver-
antwoording dragen, wanneer er
onvei hoopt eens een catastrofale

brand zou ontstaan. Het lijkt ons
zéér riskant, in deze tegen het advies
van experts te handelen, die de
huidige uitrusting van ons brand-
weerkoips absoluut onvoldoende
achten.

Maar om op die „onbrandbare
stenen gebouwen" terug te komen,
Zandvoort heeft eens zulk een hoog
stenen gebouw gekend, de bekende
„Passage" ter hoogte van het eind
van de Van Speijkstraat. Die stenen
passage werdi in de nacht van 21 op
22 Maart 1925 totaal verwoest door
één der grootste branden die" Zand-
voort óóit heeft gekend.
Toen, in die onheilsnacht van 22

Maart brandde niet alleen het steen,

maar óók de glazen koepel. Het is

ons een bijzonder genoegen van
deze catastrophe een tweetal nog
nimmer gepubliceerde foto's uit ons
archief te kunnen tonen. Zij spre-
ken voor zichzelf en laten duidelijk
zien, wat er van dit majestueuze
gebouw overbleef. Ouderen onder
ons zullen er nog wel bekenden op
ontdekken. Moge het gevolg van
deze. publicatie" zijn, dat „fog-nozz-
les" voor één echte inistblusser
plaats maken. Goedkoop kan duur-
koop en „rouw"koop zijn! K.



«'t Voetlicht» ___

bracht «Sprookjes»
De RJK. toneelvereniging „'t Voet-

licht" mag het zich een eer rekenen,

het amateurtoneelseizoen in Zand-
voort dit jaar te hebben ingezet met
een alleszins lofwaardige cabaret-
uitvoering „Sprookjes", samenge-
steld door Bert van Gijzel en Joop
Heiligers, die Zondag 25/9 in het
Patronaatsgebouw voor een uitver-
kochte zaal plaats had.
Als steeds bij uitvoeringen van

„'t Voetlicht" stond men ook nu
weer verbaasd over hetgeen door
amateurs op dit gebied kan worden
tot stand gebracht. Tot in de per-
fectie voorbereid, waarvoor men het
gehele zomerseizoen in touw was
geweest, bracht dit vlotte en met
vaart gebrachte cabaret-programma
menig originele en geestige vondst,
waaraan een kennelijk geïnspireerd
zijn door de laatste Snip en Snap
revue evenwel af en toe niet ont-
brak. Daarnaast mag evenmin ver-
zwegen worden, dat er óók menig
onderdeel was, dat méér in de brui-
lofts- dan in de toneelzaal thuis

hoorde. Doch al met al werd dit

cabaret-programma door de beide
auteurs met kennis van zaken ont-
worpen en samengesteld, een pro-
gramma dat in zo goed als alle scè-
nes 'volkomen werd gedragen door
de all round komiek Joop Heiligers,

geassisteerd door de heer Plantenga,
welk duo met raak effect en geestig
spel het geheel bijzonder levendig
maakte. Als voorbeeld daarvan
moge zeker dienen de voortreffelijke
Lou Bandy-imitatie en de geestige
scène: „Soldaat, vertel me geen
sprookje", 'waarmede men terecht
een stormachtige bijval oogstte.

ide phmo^BegëTëldïng verzorgde,
openbaarde zich óók in zijn solo-
nummors als een vaardig pianist
Zo werd dit eerste optreden van

„'t Voetlicht" in het nieuwe seizoen
een groot succes en het publiek
amuseerde zich kostelijk met het
gebodene. Voor hetgeen hier door
dit ensemble van slechts tien spelers
(sters) onder regie van Bert van
Gijzel werd tot stand gebracht, mag
men zeker véél respect hebben.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Ongemeen boeiend was het solo-

optreden van Carmen Emanuels als

chansonnière en tapdanseres. Eerst
met het overigens nogal antieke
„Singing in the rain" en na de pauze
met een voortreffelijke weergave
van: „C'est manifique". Dat Toon
Hermans haar aan zijn ensemble
gaat toevoegen, behoeft geen ver-
wondering, omdat hier zeker van
een uitzonderlijk talent sprake is.

Naast haar was het balletwerk van
Thera Cohen, eerst in de mooi op-
gezette scène: „Vervlogen dagen"
en daarna in het voortdurend boei-
ende „Some day my Prince will
come" een onderdeel van het geheel
dat eveneens van een „klasse apart"
getuigde. Joop van der Lande, die

Blijf meester
over'Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten
WAT M|JNHAR2LyAAKTI5GOED

Humanistisch verbond
Op het winterprogramma van de

gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond staan vier
openbare bijeenkomsten vermeld,
alsmede enkele bijeenkomsten die
een besloten karakter dragen, doch
waarvoor via het bestuur introduc-
tie mogelijk is.

In de eerste openbare bijeenkomst
van dit seizoen op Zaterdag 8 Oct.
des avonds om 8 uur in hotel Keur,
spreekt de heer J. Bijleveld uit

Heemstede, hoofdbestuurslid van
het Humanistisch Verbond over:
„Ik doe nergens aan".
Met deze bijeenkomst opent de

gemeenschap Zandvoort een seizoen
dat geheel staat in het teken van
de jubileumviering. In Februari '56

bestaat het Humanistisch Verbond
n.1. 10 jaar en het hoopt dan tevens
een ledental van meer dan 10.000

te hebben bereikt.
Ook in Zandvoort zijn velen bui-

tenkerkelijk, doch nog geen lid van
het Humanistisch Verbond. Voor al

deze buitenkerkelijken tracht de
gemeenschap Zandvoort een gees-
telijk centrum te zijn.

Nieuw troephuis padvinders

De Zandvoortse ' padvindersgroep
„The Buffalo's" geeft Zaterdag a.s.

een bonte avond, waarvan de op-
brengst bestemd is voor het te bou-
wen nieuwe troephuis. Zowel door
de welpen als door de verkenners
zal aan deze avond worden mede-
gewerkt. Daar het oude troephuis
niet alleen is vervallen, maar óók
gedeeltelijk door de jeugd werd ge-
sloopt, hoopt men mede door deze
bonte avond met behulp van de
ouders, binnen niet al te lange tijd

een nieuw tehuis voor de Zand-
voortse padvindersgroep te kunnen
bouwen.

Vlees-reclame
bij Slager GAUS
in de Kerkstraat 14

Osselappen, mager 500 gr./l,65
Prachtige riblapp. 500gr./l,95
Gehakt 500gr./l,25
Gehakt speciaal (mager var-
kens, mager rund) 500 gr./l,60
Hamgehakt 500 gr./l,80

Telef. 2102

Biefstuk 500gr./2,75
Rosbief 500 gr./2—
Entrecóte 500gr./2,10
Varkenscarbonade 500 gr./1.60

Varkens fricand. 500gr./2,60
Doorr v. lappen . .500 gr.ƒ1,30

Heden Lamsvlees
GEMEST, KALFSFRICANDEAU . . 500 gr. ƒ2,50
GEMESTE KALFSLAPPEN 500 gr. ƒ2,35

Lunchpakket bij vlees:
100 gr. PEKELVLEES en
100 gr. LEVER ( f 0,85 of

100 gr. gelardeerde Lever
bij vlees: 48 cent

EIGEN GESMOLTEN VET 250 gr. ƒ0,25

GELD. GEK. WORST 250 gr. ƒ0,75
BAKBLOEDWORST 250 gr. ƒ0,50

HONDENVOER: Kopvlees 85 ct.500 gr. Hart ƒ1,25 500 gr.

De heer en mevrouw
M. C. WEDMAN-PRIESSEN en

en Marjon
geven hiermede met grote blijdschap
kennis van de geboorte van hun
zoon en broertje

DONALD.
23 September 1955.

Kolibriweg 8, Damacor.
Willemstad, Curagao, Ned. Antillen.

Met blijdschap geven wij U kennis
van de geboorte van onze zoon en
broertje

WILLEM PIETER.

P. Harder.
C. J. Harder-v.d. Mije.

Jannetje.
Wilma.

Zandvoort, 3 October 1955.

Nic. Beetslaan 20.

Dankbetuiging

Voor de hartelijke bewijzen van
deelneming, ondervonden bij het
overlijden van onze dierbare man,
broeder en zwager

DOUWE KAMSTRA
betuigen wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
Wed. Kamstra-Schutte.

Zandvoort, October 1955.

Zuiderstraat 1.

KOPERs
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Kijk-avond Penaat
De radio-avonden, die de firma

F. H. Penaat nu reeds enkele jaren
achtereen in het najaar organi-
seerde, werden steeds door het
publiek met enthousiasme ontvan-
gen. Het waren leerrijke, interes-
sante avonden, die menig nieuwtje
brachten en menige verrassing. De
grote vlucht, die de televisie de
laatste jaren — en niet het minst
dit jaar — genomen heeft, is voor
deze vooruitstrevende zakenman
aanleiding geworden, om de tradi-
tionele radio-avond thans eens te

vervangen door een televisie-avond.

Dinsdag 11 October kunt U ervan
gaan genieten in „Zomerlust". Een
specialist op dit gebied zal over dit

onderwerp een korte populair-tech-
nische causerie houden, daarna zul-
len de diverse in de zaal opgestelde
televisie-toestellen op het program-
ma worden aangesloten, dat die
avond wordt geboden en geheel
volledig te zien zal zijn. Een belang-
rijke avond, die met Philips te Eind-
hoven tot stand kwam en die onge-
twijfeld een gang naar Zomerlust
dubbel en dwars waard is.

Wij wensen de firma Venaat met
dit lumineuze idee véél succes en
zijn er bij voorbaat van overtuigd,

dat men over belangstelling niet

zal te klagen hebben.

BURGERLIJKE STAND
23—28 Sept. 1955.

Geboren: Paulus, zoon van P.
Berkhout en A. M. Schoorl.
Ondertrouwd: K. Koper en A.

Paap; J. K. Kroon en M. Ramkema.
Getrouwd: A. Paap en A. M. J.

Kruisheer; J. G. Nijburg en A. M.
Kliek; J. M. Tervoort en J. E. van
Honschooten; F. H. Loth en J. P. Si-

mon; F. W. J. Roos en C. C. Lans-
dorp.
Overleden: H. Keur, oud 84 jaar,

wedn. van H. van Duijn.

30 Sept. -6 October 1955.

Geboren: Erna Elizabeth, dochter
van W. Bouland en F. P. Meij; Wil-
lem Pieter, zoon van P. Harder en
C. J. van der Mije; Michiel Fran-
gois, zoon van M. L. C. Knufman en
E. F. Barendse.
Ondertrouwd: A. van der Werf

en J. J. Keur.
Getrouwd: P. Paap en C. F. Bak-

ker; B. J. Roose en M. Dietz; M.
Monsieurs en M. L. A. van den
Boogaard; B. J. Koper en S. B. E.

van den Eijnde; V. P. Koning en
H. C. Verhaert. P. N. Valk en A. A.
Oelbers.
Overleden: W. van Duijn, oud 80

jaar, wedn. van J. van den Bosch.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Z. 40.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. R. H.

Oldeman. Bediening H. Avondmaal
7 uur: Geen dienst.

Zondag a.s. geen jeugdkapel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. T. Jansma, uit Leiden.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

E.H.B.O.-cursus
Door de afd. Zandvoort van het

Nederl. Roode Kruis en de Zandv.
Reddingsbrigade zal ook deze win-
ter weer een E.H.B.O.-cursus wor-
den gehouden. Aan deze cursus
kunnen gratis deelnemen dames en
heren boven 18 jaar. De cursus-
avonden zijn eens per 14 dagen des
Vrijdagsavonds in hotel Keur, Zee-
straat. Docent is Dr. Entzinger.
Voor deelname kan men zich aan-

melden aan het secretariaat van het
Nederl. Roode Kruis, Oranjestr. 14
en bij de heer A. Loos, J. P. Heye-
plantsoen 4 (Noord). Eerste cursus-
avond Vrijdag 14 Oct. des avonds
8 uur.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Balcon-varia
Aerie: Wat zie 'k Wullum, heb je

je troi maer weer an'etrokke jü?
Wullum: Jae jae, Aerie, 't wordt
nou weer taid. De zeumer is veur-
bai, ons strand ligt weer kael en
verlaete en de verkeersborde in
ons durp heb de pliesie deuze
week óók wéér weg'ehaeld.

Aerie: Jae Wullum, maer och, in
de winter kan 't in Zanvert toch
óók lang niet gek zain. As je 't

mai vraegt, wete nog veuls te
wainig mense, hoe mooi 't hier in
de wintermaende is.

Wullum: Dat ken je nou zien in de
doine jü. Die benne nog nóóit zó
mooi 'ewiest as nou. Dat komt,
omdat alle knaine de laen oit-

benne vanwege die rotziekte, d'r

wordt nou gien blaedje meer op-
'evrete.

Aerie: Dat ken allegaer wel waer
weze Wullum, maer 'k vin, dat
ze die vent, die die ziekte heb
oit'evonde, maer es 'n flinke klap
op z'n harses moste geve. 't Is toch
eeuwig zonde, dat 'r gien knain-
tje meer in de doine te zien is,

die hore d'r bai, zolang as onze
doine bestaen en geef mai dan
maer een bietje weg'evrete groen
en 'n hoop knaine. De stropers
hebbe nou óók niks meer te doen.
En wat zain nou doine zonder
stropers? Ze kenne onze kodde-
baiers wel afschafte.

Wullum: Je heb nog 'elaik óók,
Aerie. Zou d'r nou niks an te

doen weze, om die linke beeste
weer te zien rondspringe?

Aerie: 'k weet 'et niet Wullum, 'k

weet 'et waerachtig niet, maer 'k

zeg je: 't is om te hoile, dat 't

zó ver 'ekomme is. Weet je, wat
ze moste doen? Ze moste d'r es
'n briefie schraive naer Austra-
lië. Daer verrekke ze van de
knaine. Je ken ze daer kope voor
'n kwarretje 'et stuk, gevild en
wel. As ze d'r es 'n paer hon-
derd van die levendige beesies
naer hier konde sture, dan denk
'k, dat 't weer gauw 'enoeg veur
mekaer zou zain.

Wullum: Dat 's nog zo gek; niet jü.

'k Zal d'r es over smoeze met ien
van de koddebaiers van jonkheer
Kwarles en dan mot die 'et maer
es an z'n baes veurstelle. -



In Zandvoort eet men FRUIT
van

Kerkst

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

PHILIPS
Radio
en

Televisie

UITNODIGING tot het bijwonen
van de TELEVISIE-AVOND, die
door ons wordt georganiseerd, in

samenwerking met PHILIPS NE-
DERLAND N.V., Eindhoven, op
Dinsdag 11 October a.s. in „Zomer-
lust". Aanvang half acht.

Verschillende apparaten worden
opgesteld en aangesloten. Vooraf zal

een specialist van Philips V een
populair-technische uiteenzetting
geven over de Televisie. XJ kunt het
volledige programma van die avond
bijwonen. Kaarten verkrijgbaar bij

ons aan de zaak Kostverlorenstr. 7,

Tel. 2534. U bent van harte welkom!

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Omzetbelasting op PERZI-
SCHE TAPIJTEN er af!

Belangrijke prijsverlaging

Mahal 2 x 2.76 M.
van ƒ675,— voor ƒ495,—
Shiras 3.06 x 2.25 M.
van ƒ745,— voor ƒ625,—
Karadja 0.64 x 0.88 M.
van ƒ 75,— voor ƒ 55,

—

enz. enz.

NIEUWE VOORRAAD
KLEINE KLEEDJES
Shiras 75 x> 72 .... ƒ 55,—
Karadja 135 x 87 ƒ135—
enz.

Elk tapijt desgewenst
met garantie.

Perzisch Tapijthuis
Winkelgalerij THORBECKE-
STRAAT 13 - TELEF. 3688

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Z.V.V. Zandvoortmeeuwan
Uitslagen, van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 1-V.V.B. 3-2

Wijk aan Zee 2-Zandvoortm. 2 0-3

Zandvoortm. 3-E.D.O. 5 0-5

Zandvoortm. 4-V1. Vogels 2 2-0

Terrasvogels 2-Zandv.m. 5 Ö-O

Zandv.m. jun. a-V.S.V. b 4-3

Zandv.m. jun. b-Haarlem f 4-1

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-S.V.J. 1 2-8

V.V.S.V.-Zandvoortm. 2 4-3

Haarlem a-Zandv.m. adsp. a 8-1

Haarlem d-Zandv.m. adsp. b 2-5

Haarlem g-Zandv.m. adsp. c 0-4

* > *

Het Ie elftal van Zandv.meeuwen
speelt a.s. Zondagmiddag de uit-

wedstrijd tegen H.F.C, aan de
Spanjaardslaan te Haarlem. Oor-
spronkelijk was deze ontmoeting op
het terrein van Zandvoortmeeuwen
vastgesteld. Het districtsbestuur

heeft het echter nodig geacht, zon-
der overleg met het bestuur van
Zandvoortmeeuwen, deze wedstrijd

op verzoek van H.F.C, om te zetten.

Een protest van Zandvoortmeeuwen
bij de K.N.V.B. werd van de hand
gewezen.

Programma voor a.s. Zondag:
H.F.C. 1-Zandvoortm. 1 2u.
H.F.C. 3-Zandvoortm. 2 9.45 u.

Zandvoortm. 3-H.F.C. 4 12 u.

Haarlem 5-Zandvoortm. 4 9.45 u.

Zandvoortm. 5-Ripperda 2 9.45 u.

Zandvoortm. 6-H.F.C. 8 12 u.

Zandv.m. jun. a-H.F.C, b 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:

Kromhout 1-Zandvoortm. 1 4u.
Zandvoortm. 2-S.I.Z.O. 3 4u.
Zandv.m. adsp. a-Bl.daal a 4 u.

Zandv.m. adsp. b-N.Vennep a 3 u.

Zandv.m. adsp. c-D.C.O. b 3 u.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de 3e ronde voor het club-
kampioenschap. De stand is als

volgt: 1. D. Visser Jr.; 2. P. Paap;
3. J. Paap; 4. Wels.

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
De 29e Sept. hield K.J.C. Zandv.

meeuwen haar eerste competitie-

avond. No. 1 P. v. Koningsbruggen
7025 p.; 2. Jac. Molenaar 6820 p.;

3. A. Visser 6592 p.

Oefening Staalt Spieren
Het drogingsproces van de vloer

van het Wilhelmina-gymnastiek-
lokaal verloopt niet zo vlot als al-

gemeen werd verwacht. Met de
terugkeer naar deze zaal zal der-

halve nog even gewacht dienen te

worden, doch wij nemen aan, dat
deze terugkeer niet lang meer op
zich zal laten wachten.
In de afgelopen week is een begin

gemaakt met de afzonderlijke be-
spreking met lescommissarissen en
commissieleden om het contact met
de lessen te verstevigen en zo

nodig toelichtingen te geven om-
trent de werkwijze en samenwer-
king met de verschillende bonden.
Het oefenen van de opleidings-

groepen wordt thans nog verder
uitgebreid.

Afd. handbal. Zondag a.s. komen
onze drie jeugdploegen op eigen

terrein in de middaguren in het
sportpark Düintjesveld in actie.

Het programma luidt:

Meisjes: O.S.S.-IJmond 2u.
Jongens: O.S.S.-Zandvoortm. 2.30 u.

Jun. meisjes: O.S.S.-IJmond 3u.

Afd. volleybal. In des komende
week is alleen voor het heren-team
een wedstrijd vastgesteld en wel:
Maandag: O.S.S.-W.I.K. 8u.

Wellicht slagen de heren erin hun
ongeslagen record te handhaven.

K.J.C. Noord
Donderdag j.l. speelde K.J.C.

Noord haar tweede wedstrijd. De
resultaten waren verbluffend, de
heer Roest wist een voorsprong te

nemen van niet minder dan 821
punten op no. 2. De uitslagen waren
1. C. Roest 15.390 p.; 2. E. Koper
14.569 p.; 3. G. van Veen 14.320 p.;

4. Mevr. Molenaar 14.078 p.

tyjstV
De nieuwe collecties

wollen ondergoed
zijn compleet

Wollen fantasie
DAMESCAMISOLES
met bustevorm

Bijpassende DIREC-
TOIRES met boordje

Halfwollen fantasie

DAMESHEMDJES .

.

Bijpassende fantasie
DIRECTOIRES

DAMESHEMDJES.wol
met nylon, fantasie-

weefsel

Bijpassende DIREC-
TOIRES met boordje

4.90

4.20

3.95

3.75

4.95

4.45

WOLLEN
DAMESONDERBLOUSES
zonder mouwen 3.20
m. korte mouwen 4.45
m. lange mouwen 5.65

Wollen HEREN-
SINGLETS, prima
kwaliteiten 5,60

Bijpassende wollen
PANTALONS m. korte
pijpen

Prachtige wollen
HERENPANTALONS
met elastiek 8,95

Zware interlock
HERENPANTALONS
winterkwaliteit

Zware interlock
HERENBORSTROK-
KEN m. korte mouwen

Wollen HEREN-
BORSTROKKEN met
korte mouwen

5.25

4.45

7.75

5.35

3.95

7.15

Halfwollen MEISJES-
CAMISOLES vanaf ƒ1,80
met 25 et. stijging p. maat.
Bijpassende BROEKJES

vanaf ƒ2,05

J. Th. KORT
ZANDVOORT
Grote Krocht

Telef. 2666

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

Avond met gramofoonplaten

De heer J. Gebe, eigenaar van
„Discotaria" in de winkelgalerij aan
de Thorbeckestraat, een gramofoon-
platenzaak voor liefhebbers om van
te watertanden, heeft er ongetwij-
feld slag van, om zijn zaak onder
de aandacht van het Zandvoortse
publiek te brengen. Niet alleen ver-
zond hij aan een groot aantal lief-

hebbers en verzamelaars van gra-
mofoonplaten — en Zandvoort kent
er verrassend velen — het October-
nummer van „Discotaria" een uit-

gebreid en belangrijk nieuwsblad
voor de gramofoonplaten-enthou-
siast, hij gaat bovendien Woensdag
12 October a.s. in „De Rotonde" de
eerste zgn. „D.D. day" houden, de
eerste Discotaria-Disco-avond, die
hij op geregelde tijden wil herhalen,
om zodoende alle belangstellenden
van de laatste nieuwtjes en snufjes
op de hoogte te houden. Op deze
avond zal gesproken worden over
werkelijkheids-weergave, toegelicht

met opnamen, er zal een keur-

collectie van nieuwe goedkope po-
pulaire en klassieke langspeelplaten
worden vóórgedraaid en de kleine
45 toeren plaatjes zullen worden
gedemonstreerd. Ongetwijfeld op dit

gebied een zéér belangrijke avond,
zoals Zandvoort er tot nu toe nog
niet één gekend heeft en die, toege-
licht en verklaard door een expert,
als de heer Gebe zeker' bijzonder
boeiend zal worden. Wij raden alle

gramofoonplatenliefhebbers aan,
deze interessante avond te bezoeken.

Lichtmast gesneuveld

Door de gladheid van de straat
gleed bij het passeren van het
kruispunt Zeestraat-Haltestraat één
der volgeladen gemeentelijke vuil-
nisauto's dóór en botste met een
matig gangetje tegen de op dit
kruispunt staande betonnen drie-
armige lichtmast, met het gevolg,
dat deze even boven de grond af-
knapte. Persoonlijke ongevallen
deden zich niet voor. De auto werd
aan de voorzijde licht beschadigd.

Op veelvuldig verzoek elke Donderdagavond

speciale mosselen-avond in Restaurant „LA MER"
Zeestraat 26 - Telef. 2196 Geopend tot uaif twéé.
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Wij beginnen 1 2 October
in „Esplanade" van 7-9 uur
met onze Woensdagavond
BEGINNERSCURSUS.
Woensdagavond 9-11 gevorderden.

Zaterdagavond 7-9 beginners.
Zaterdagavond 9-11 gevorderden.

Speciale clubs voor tango, medal tests, brons,
zilver en goud, ook aparte clubs voor gehuwden.

De lessen worden gegeven in Zandvoort

Wij zijn de school met ervaring.

inl.: LAURENS
Vondellaan 8, Zandvoort, tot 9 u. n.m.

|
Diploma N.B.D. (grootste bond) van Beroeps-
dansleraren. Diploma O.K.Wetensch. (Federatie).

Diploma Membre actif de VAcademis des mai-
tres de Danse de Paris. Diploma Membre actif

1 de l'Union des professeurs de danse de Paris.
1 Diploma Membre Correspondant et diplome de
Merite du Syndicat.

Diploma Membre actif et medaille d'Honneur.
Diploma commemoratif du Syndicat national des
professeurs de Dans. Diploma I.M.S. (Londen,).

,
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STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Radio en Televisie

Rijwielen
Rudge - Locomotief - Fongers

Wasmachines
(BICO) ƒ169,—

Stofzuigers
Holland Electro, Ruton, Excelsior enz.

Uitgebreide collectie

verlichtings-artikelen

Eventueel betaling in overleg.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Op Puch
werden de grootste successen geboekt tijdens de
intern, motor-zesdaagse in Tsjecho Slowakije.

In Zandvoort koopt U een Puch motor, scooter

of bromfiets alleen bij:

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteége
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Ook vele andere merken

Scooters, Brom-
fietsen of Motoren

in voorraad of leverbaar!

Wy ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Vraagt eens inlichtingen bij Uw Zandvoortse
daeler. - Betaling .kan geregeld worden.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

AMSTERDAM - ZANDVOORT *

Aangeb.: Ie flat, 4 k. badk. m. ingeb.

bad, keuken, waranda en zolder, aan
brede weg bij het stadion.

Gevr.: huis of benedenhuis m. tuin
en schuur, v. T. v. Serooskerkenweg
61, Amsterdam.

Wielrennen
Zondag 9 Oct. wordt op het circuit

een clubontmoeting verreden tussen
alle Amsterdamse verenigingen,
H.S.C. De Bataaf (Halfweg) en H.S.
V. De Kampioen. Vele prominente
renners van het afgelopen seizoen
zullen aan de start verschijnen om
voor de laatste keer in dit jaar hun
krachten te meten, waardoor de
liefhebbers enige fraaie wedstrijden
te wachten staan. De start is voor
junioren 9 uur, adspiranten 10 uur,

nieuwelingen 11 uur en amateurs
12.30 uur.

Damnieuws
De eerste wedstrijd tegen B.D.C. 2

uit Beverwijk is geëindigd in een
kleine maar eervolle nederlaag.
Met slechts 2 punten verschil moes-
ten wij in Beverwijk de meerdere
erkennen. Dit is een goede stimu-
lans voor de volgende keer. Wij
kunnen wel zeggen dat dit voor
onze jonge vereniging een mooi
resultaat is. De uitslagen waren:

1-1
1-1

1-1
0-2
0-2
1-1

1-1
2-0
2-0
0-2

A. Hoekema-A. Peekei
C. Draijer Jr.-L. Haver
C. Draijer Sr.-S. Hoogvorst
M. Weber-D. van As
R. Mulder-N. Adelaar
L.Y. Vink-A. Albefs
L.J. v.d. Werff-A. van Son
J. Hoogendijk-H. Nijman
J. Schuiten-J. Komen
J. van Dijk-G. v.d. Waal

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Zondag 9 Oct. a.s. worden de

volgende wedstrijden op het Kenn.
Sportpark gespeeld:

T.Z.B. jun. a-Geel Wit jun. b 12 u.

T.Z.B. 2-Spaarnevogels 2 12 u.

T.Z.B. 1-S.H.S. 1 14.30 u.

Puzzle-rit

De motorclub „Zandvoort" orga-
niseert a.s. Zondag een eenvoudig
opgezette puzzlerit voor auto's en
motoren over een afstand van 70
km. over uitsluitend goed berijd-
bare wegen. De start vindt plaats

van 1 uur af bij het clubhuis pavil-

joen „De Vijverhut". Een speciale

opgave werd in deze rit ingelast,

waardoor ook minder geroutineerde
rijders een goede kans krijgen om
één der vele fraaie prijzen te ver-
overen.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Oct. berv'dbaar

9 9,05 16,— 21,42 4,30 13,00-19,30
•10 10,36 17,30 23,18 6,30 14,30-21,00

11 12,02 6,30 —,— 19,— 15,00-22,30

12 0,33 7,30 13,09 20— 4,30-11,00

13 1,34 8,30 14,— 21,— 5,30-12,00

14 2,19 9,30 14,40 21,30 6,30-12,30

15 2,57 10,— 15,16 22,— 7,00-13,00

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Wat voor feest of partij?

Alle» VERHUREN .wrj!

Glaswerk, poreelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2184

r~
OCTOBER-AANBIEDING

:

Wollen jumpers, truien, vesten,

STOMEN
3 stuks in één order, van ƒ6,

—

NU f 2,90
gebracht en gehaald

Chemische wasserij en ververij

Keyser
Kerkstraat 26 Telef. 2653

V.

Theater „Monopole"
vraagt een nette cassière

/

KLEDINGBEDRIJF

SUCCES
De speciaalzaak

voor herenkleding

Costuums

Demi's

Regenjassen

Canadians

Overhemden

Sportcolberts

Sportpantalons

Autocoats .

Manchester
pantalons

Dassen, Shawls enz. enz.

Kerkstraat 20 Telef. 3136

Martina-modellen
ORANJESTRAAT 2A.

Alleen deze week verkoop van enkele
modellen japonnen en blouse's tegen sterk
gereduceerde prijzen.

RADIO - TELEVISIE
TELEFUNKEN, ERRES, GRÜNDIG en PHILIPS
Televisie „ERRES" nu vanaf ƒ695,— m. kanaal-
kiezer. Streekontvanger Philips vanaf ƒ 775,—

.

Koopt NU Uw Televisie. Wij financieren deze
voor U

zonder rente-berekening

Wasmachine's
ERRES, A.E.G., EDIJ, BICO, MIELE, HOOVER
leveren wij U op gem. bet. cond.

Sterk verlaagde prijzen.

Verhuur van elec. wasmachines 2 uur voor fl,—
CENTRIFUGE's vanaf ƒ149,50. Uw was in tijd

van 3 a 4 min. strijkdroog. Wat een uitkomst!

Haarden en Kachels
Koopt nu een oliestook van Becht en Dyserinck.
Geen vuile boel meer, geen stof, geen kolen.

De hetelucht circulatie zorgt voor een gelijk-

matige verdeling van de warmte,
met vloerplaat ƒ283,

—

Elec. en oliekachels voor verwarming als het
nog niet erg koud is. Tilley kachels ƒ51,75.
haardkachels (olie) ƒ64,50; A.G.A. kachels ƒ75,-.

Elec. straalkachels ƒ22,75, heerlijk warm, wei-
nig stroomverbruik. Doet Uw voordeel bij

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEF. 2658



PHILIPS

seizoen '56

-ftrfutPHÊS-

PHILIPS RADIO. In iedere prijsklasse een kwa-
liteitsproduct. Philips Radio: Bi-Ampli, een
werkelijk natuurgetrouwe weergave.

PHILIPS platenspelers en wisselaar.

PHILIPS radio-gramofooncombinatie, staand
model, tevens opbergruimte voor Uw gramofoon-
platen. PHILIPS bandrecorder: U maakt Uw
eigen programma. GRAMOFOONPLATEN: rui-

me keuze langspeelplaten. Alle merken lever-
baar: klassiek, modern, populair.

PHILIPS Hoogtezon BIOSOL ƒ198,— of ƒ11,90
p.m. U houdt Uw zonnig uiterlijk en blijft fit.

PHILIPS droogscheerapparaat thans ƒ 39,75.

STOFZUIGERS. Div. merken. Hoover, Excelsior,
Holland-Electro etc. Wij leveren wasmachines,
koelkasten, fornuizen e.a. huish. apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren? Wij regelen
desgewenst op prettige wijze de betaling met U.

'S-r.N DS 1930 ;
c

.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterlies
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en. aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - 'TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Met elke beurs, 't zij groot of klein
Zult XJ tevreden bij Drommel zijn!

Waar \vg\een, elk nu mee verwent?
Tien prima, sigaartjes voor 80 cent!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Beaujolais
ƒ2,80 - ƒ3,35 - ƒ3,50 - ƒ3,95

Wijnen-Gedistilleerd

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532

Ledenvergadering De Hanze
De R.K. middenstandsvereniging

„De Hanze" belegt een belangrijke
ledenvergadering op Woensdag 12
October in café-restaurant „De Ro-
tonde" om 8 uur. Aller opkomst is

dringend gewenst.

Bioscoop collecte

In alle bioscooptheaters in Neder-
land wordt in de week van 7 t.m.
13 Oct. een collecte gehouden ten
bate van het Nederl. Roode Kruis.
De opbrengst van deze collecte

zal worden aangewend voor een
speciaal doel, n.1. het geven van
ontspanning aan, invaliden en chro-
nische zieken. Reeds in dit jaar
werden voor deze lijders diverse
boottochten georganiseerd, welke
een week duurden, en het Roode
Kruis is van plan hieraan het vol-
gend jaar nog meer uitbreiding te
geven.

S.I.M.A.V.I. collecte

In de week van] 10-15 Oct. wordt
hier ter plaatse wederom de jaar-
lijkse inzameling voor S.I.M.A.V.I.
gehouden. Dringende steunaanvra-
gen van de tropendokters in Suri-
name, Indonesië en Nieuw-Guinea
kwamen de laatste tijd binnen en
wachten nog steeds op afdoening,
zodat ons comité een warm beroep
doet op de burgerij.
Zolang de Nederlandse artsen er

op uittrekken om de schrijnende
medische nood te helpen lenigen,
zolang zal S.I.M.A.V.I. al haar
krachten inspannen om deze wel-
doeners der mensheid van de brood-
nodige medicamenten te voorzien.
Voor het nieuw te bouwen twee-

de Bosland-ziekenhuis in Suriname
zegde S.I.M.A.V.I. voor de instal-
latie ƒ84.000,— toe. Op Nieuw-Gui-
nea varen thans 4 S.I.M.A.V.I.-poli-
kliniekboten.
Geeft bij de komende S.I.M.A.V.I.

collecte met milde hand!

Het S.I.M.A.VJ.-comité:

S. Hennis-Dorreboom, voorz.
Mevr. M. v. Fenema-Brantsma

penningm.
C. O. Romkes-Wellensiek, secr.

Boeken voor bejaardentehuis
De Zandvoortse vrouwencontact-

commissie heeft begin van deze
week huis aan huis in Zandvoort
een circulaire bezorgd, waarin aan
de Zandvoortse inwoners wordt
verzocht, daadwerkelijk te willen
medewerken aan het tot stand ko-
men van een bibliotheek voor het
nieuwe bejaardentehuis „Het huis
in de duinen". De commissie meent,
dat de Zandvoortse gemeenschap
hiervoor haar belangstelling be-
hoort te tonen door het afstaan van
één of meer nieuwe of gebruikte
boeken. Indien men hierover niet
beschikt, is óók een bedrag aan geld
hartelijk welkom. Voorzitster der
bovengenoemde commissie is Mevr.
M. van Fenema-Brantsma. Alle in-

lichtingen worden verstrekt door
Mevr. A. Blaauboer-Zwart, Halte-
straat 46.

Opbrengst collecte

De jaarlijkse collecte ten bate
van de reclassering, Zaterdag j.1. in
Zandvoort gehouden, heeft een be-
drag opgeleverd van ƒ458,50, dit is

ruim ƒ100,— méér dan vorig jaar.

Het comité dankt allen die aan dit

verheugende resultaat hebben
medegewerkt.

DANS- EN SHOWORKEST

„De Notenkrakers"
o.l.v. J. KEMP

verzorgt thans óók de levering van alle

gewenste artisten op Uw feestavonden en
geeft U gaarne alle gewenste inlichtingen.

Elke Zondagavond te beluisteren in Zomerlust.

J. Kemp, Kerkstraat 35, Telef. 2452.

Vleeshouwerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARB. (sch.) ƒ1,75

500 gr. prima OSSELAPPEN en ( f 1 QC
250 gr. rauw of gesm. RUNDVET S ' J*7°
500 gr. LENDE (contra filet) ƒ2,50
500 gr. zuiver gesm. RUNDVET ƒ0,50

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Ham en | Ifk Qd
100 gr. Pekelvlees ) I U,öO
150 gr. Kinnebakham ƒ0,45
150 gr. Cornedbeaf ƒ0,60

250 gr. van onze beroemde Geld. gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

Mededeling
Ondergetekenden berichten hiermede, dat per
4 October j.1. de

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
ANNEX LEESBIBLIOTHEEK

„ESVE"
GROTE KROCHT, 17 alhier,

is overgedragen aan de heer J. SIJTSMA.
Zij danken U voor het genoten vertrouwen en
bevelen de nieuwe eigenaar gaarne bij U aan.

Mej. A. BOL.
Mej. M. BOL.

Ondergetekende verklaart hiermede op 4 Oct.

j.1. de Boek- en Kantoorboekhandel, annex
Leesbibliotheek „ESVE", GROTE KROCHT 17,

alhier, van de Dames A. en M. Bol te hebben
overgenomen.
De zaak zal worden voortgezet onder de naam

Kantoorboekhandel en
Leesbibliotheek v.h. „ESVE"

Beleefd aanbevelend,
J. SIJTSMA.

A.s. DONDERDAG met P. Kerkman naar

SNIP EN SNAP
Bespreekt Uw plaateen zo spoedig mogelijk.

Inlichtingen:

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2560 - 2214

Serenade aan Zandvoorts
gemeente-secretaris

Het zilveren huwelijksfeest, dat
Zandvoorts gemeentesecretaris W.
M.B. Bosman Zondag j.1. vierde,

was voor de Zandv. muziekkapel
aanleiding, om na een muzikale
rondgang door het dorp, met het
tamboercorps vóór het huis van de
jubilaris aan de Wilhelminaweg no.

7 te verschijnen Zaterdagmiddag
om half zes. Het kwam als een vol-
komen verrassing. Staande met
echtgenote en kinderen in de
voortuin van zijn woning, werd de
muzikale huldiging.' onder leiding

van directeur Wildschut, bestaan-
de uit enkele marsen en besloten
met een „Lang zal hij leven", met
zichtbare voldoening door de fam.
Bosman aangehoord.

De voorzitter van de kapel, de
heer P. Schaap, vertolkte de dank
der leden door de jubilaris dank te
zeggen voor al hetgeen hij in het
belang van de kapel had verricht
en hem van harte met zijn zilveren
huwelijks-jubileum te feliciteren,

daarbij de hoop uitsprekend dat de
heer Bosman nog lang voor Zand-
voort en de kapel behouden zou
mogen blijven.

De secretaris dankte namens zijn

gezin voor dit onverwachte hulde-
betoon daarbij verzekerend, dat
zijn streven altijd gericht zal blijven

op een goed uitgeruste en goed
bezette muziekkapel, omdat deze —
zeker in een toeristenplaats als

Zandvoort — van het hoogste belang
moet worden geacht. '

Omstreeks kwart over zessen

keerde de rust in deze stille dorps-
wijk, waarvan verscheidene wo-
ningen met vlaggen waren gesierd,

terug.

Bevordering
Bij de dienst publieke werken te

Zandvoort werd door het college

van B. & W. te rekenen van 1 Juli

j.1. af, de heer J.G.W. Wijnbergen
bevorderd van leerling-tekenaar tot

tekenaar 4de klasse.

Postduivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
nam Zondag j.1. deel aan de wed-
vlucht van St. Chislain af over een
afstand van 226 km. De eerste vogel
werd getoond om 10 uur 36 minuten.

De uitslagen waren als volgt:

G. Driehuizen 1 2 6 8 11 12; M. Buis

3 15; C. Visser 4 10 17 20; A. Mole-

naar 5 9 13 18; K. Kramer 7 14 19;

A. H. Daane 16 21.



(Vervolg),

Zoals gezegd bestond het tracte-

ment van de schoolmeester in

vroeger jaren uit het schoolgeld en
een toelage van de kerk. Aan het
einde van de 18de eeuw, (om precies
te zijn in 1793), was het in Zand-
voort volgens onderstaande notulen
van de kerkeraad:
„Den koster en voorzanger J. Ko-

ning, die óók als onderwijzer der
jeugd een traclcment geniet uit het
kerkefonds, wordt een jaarlijks

tractement toegelegd van ƒ 150,—

;

daaronder is tevens begrepen zijn

onderwijzerstractemenl. Hem wor-
den jaarlijks 3000 turven gegeven,
om daarmede de stoven in de kerk
behoorlijk te verwarmen. Alzo is hij

verplicht van warme stoven te

voorzien: de leden van de kerke-
raad (ook de afgetreden leden), de
leden van het kerkbestuur (ook de
afgetreden leden), de leden van de
gemeenteraad, de algemene arm-
meesteren, de vuurbaakmeesteren,
de predikant en de leden van zijn

gezin, de burgemeester en de leden
van zijn gezin. Aan anderen mag
hij op verzoek stoven geven a vijf

cent voor iedere stoof".

Uit een keur van 1589 blijkt, dat
men toen toch al enige bekwaam-
heid ging eisen en men het school-
meestersambt niet langer beschouw-
de als uitsluitend bestemd voor
oude koetsiers en tuiniers. Bij deze
keur werd bepaald: „Dat geen
schoolmeesters ten plattelande en
sullen worden toegelaten, dan met
voorgaande kennisse en advies van
de ambachtsheer; ende soveel den
platteland aangaat verstaan, dat sij

van gelijken sullen worden onder-
sogt ende geadmitteerd. Alles op
peyne van 100 ponden boete".

Hoge eisen stelde men ook toen
evenwel nog niet. Schoolmeesters
moesten ten eerste alle gedrukte
boeken en geschreven stukken be-
hoorlijk kunnen lezen. Ten tweede
een goede hand schrijven. Ten
derde de psalmen bekwamelijk
kunnen zingen. Ten vierde ter nood-
druft rekenen. Dikwijls moesten zij

daarvoor voor de heren van de
kerkeraad proeven afleggen. De
schoonschriften vooral deden daar-
bij opgeld. Omdat er soms met
andermans veren gepronkt werd,
moesten zij meestal óók in 't bijzijn

van deze .heren hun schrijfkunst
tonen. Bleken zij dan nog goed
bedreven in het galmen en waren
zij van Christelijke levenswandel,
dan hadden ze al aardig kans om
te worden benoemd. Deze benoe-
ming geschiedde in Zandvoort door
de ambachtsheer uit een voor-
dracht van drie personen.

Hier volgt daarover een stuk uit

het jaar 1742:

Weledele Heer,
De secretaris heeft ons uit Uw-

edelheidsnaam gerapporteerd, dat
Uwedelheid on3 (voor deze reize)

wel heeft gelieven te licentieeren
van door gedeputeerden uit dezen
gerechte en kerkenraad U te komen
opwachten, mitsgaders te verzoeken
om te mogen toetreden tot het ma-
ken eener nominatie van drie per-
sonen, tot het bekleeden van den
kerk- en schooldienst, alsmede kos-
ter dezes dorps inplaats van den
ongelukkigen Teunis Gerrebrandse
Smit, weshalven wij door dezen de
vrijheid ' nemen, Uwedelheid eer-
biedig te verzoeken van die goed-
heid gelieven te zijn van ons toe te

staan en te accordeeren te mogen
treden tot het maken van " 'een

nominatie van drie personen tot

koster, voorzanger en schoolmeester
dezes dorps: .

IJsbrandt Langeveldt totWarmond,
Cornelis v.d. Werff tot Santvoort.
Jan Croesen tot Santvoort".'

Op 20 Juni 1742 ging Dominee^H.A.
Tross met de baljuw naar War-
mond en schreef na" zijn bezoek
aldaar aan de ambachtsheer het
volgende briefje:

„Wij hebben aldaar bij den heer
Baljuw en den predikant,, alsook bij

den schoolmeester en anderen ge-
ïnformeerd naar den persoon van
IJ. Langeveldt. De getuigenissen
zijn loffelijk; alleen wist inzonder-
heid de schoolmeester niet te zeg-
gen hoe 't met de school zoude gaan,
also hij die nooit waargenomen
hadde, doch twijfelde niet, of 't zou
loei gaan!
Aangaande de vrouw, zij is een

goede, eerlijke vrouw, men zegt een
vrome Israëliet. Van zijn over-
komst en kan ik niets zeggen, alzoo
de officier susteneert, dat van der
Werff na de aanneming maar twee
maanden moet dienen en ik wete
niet beter, of 't is gesteld op drie.

Hoe het nu met meester Teunis
gaan zal en wie het hem zal aan-
zeggen, om niet meer op 't dorp te

komen en hoe hij zijn goed, dat hier
is, zal krijgen, weet ik geen raad
toe, althans ik heb gezeid, mij in

deze zaak, die mij zéér zwaar voor-
komt, niet meer te zullen moeien.
(God behoede voor ongelukken)".
Wat er nu precies met die onge-

lukkige meester Teunis was ge-
beurd is niet meer na te gaan. Wel
weten wij, dat hij uit zijn ambt
ontzet werd, omdat hij uit het dorp
weggetrokken was.

(Wordt vervolgd).

Ingezonden
Buiten uerantiuoordelvfcheid
der redactie.

Zandvoortse tram
blijft tot 1 957
Mijnheer de. redacteur!
Met vreugde zullen velen met mij

bovenstaand bericht hebben ge-
lezen, met de stille hoop, dat er bij

die 15 maanden uitstel nog wel enige
zullen komen, want er zal in 1956
heel wat moeten gebeuren als dat
spoorwegviaduct in Heemslede op
1 Januari 1957 klaar zal moeten
zijn. Nu de tram echter ruim een
jaar langer zal rijden dan oorspron-
kelijk het plan was, zou de Directie
van de N.Z.H.V.M. er goed aan
doen ook eens wat aandacht te be-
steden aan het sc/toonfioudeji der
wagens, want dat laat zeer veel te
wensen over en wel speciaal in de
afdelingen waar gerookt, mag wor-
den. Zij, die geregeld gebruik ma-
ken van de Zandvoortse tram zou-
den dat zeer op prijs stellen.

Met dank voor de verleende
plaatsruimte,

Hoogachtend, abonné.
(Naam ons bekend. - Red.).

«De vrouw in de cultuur»

De afdeling Zandvoort van de
Nederlands Christen Vrouwenbond
is Vrijdag 23/9 haar winterpro-
gramma begonnen met een bijeen-

komst in de nieuwe consistorie der
Hervormde ke'rk, waar de heer J.W.
van Hulst, directeur van een Chris-
telijke kweekschool te Amsterdam
sprak over het onderwerp: „De
vrouw in de cultuur". Er was voor
deze bijeenkomst een zéér grote
belangstelling.

Na door de presidente der afdeling,

mevrouw J. Wesselius, te zijn inge-

leid, besprak de heer Van der Hulst
in de eerste plaats de positie van de
vrouw in vele landen.
Komende tot.de vraag: „Wat is

cultuur?", meende spreker, dat cul-

tuur is de wijze, waarop het eigen

leven leefbaar wordt gemaakt, het-

geen slechts mogelijk is, wanneer
er vrije mensen en dus óók vrije

vrouwen zijn. „Onze Nederlandse
cutluur", aldus spreker, „staat onder
een bepaalde spanning. Aan de ene
kant de Amerikaanse, aan de andere
zijde de Russische. Men zal er goed

aan doen, de eerste riiét met „Halle-

luja" te begroeten en de laatste niet

reeds bij voorbaat te veroordelen.
Wat Nederland echter nodig heeft,

is een eigen cultuur, waarin de
Nederlander zich thuis voelt. De
taak van de vrouw nu is, dat zij,

wat onze cultuur betreft, erop
moet letten, wat zich aandient in

ons volk en zij vooral moet onze
jeugd het goede voorhouden. Die
taak is moeilijk en misschien schiet
de Nederlandse Christenvrouw erin

te kort, doch zij zal weten, dal deze
taak slechts in diepe afhankelijkheid
van God kan worden volbracht in

een sfeer van onontbeerlijke vrede
en rust. Slechts dan kan zij als

Christenvrouw medewerken aan de
opbouw van onze Nationale cul-

tuur".
De met grote aandacht gevolgde

rede, waarvoor de presidente na-
mens allen hartelijk dank bracht,
werd na de pauze door een geani-
meerd debat gevolgd.

Zandv.meeuwen-supporters
weren zich

Het kan niet worden ontkend, dat
de einde vorig jaar opgerichte
supportersvereniging „Geel Blauw"
van de voetbalver. „Zandvoort-
mceuwen" belangrijk en stimule-
rend werk voor haar vereniging
verricht. Verschillende verbeterin-
gen op het terrein, o.a. een scoring-
bord, gramofoonmuziek voor en na
de wedstrijden en tijdens de pauze,
werden dank zij deze vereniging
reeds bereikt en de eerste thuis-

wedstrijd, van dit seizoen, die het
lsle elftal Zondagmiddag tegen

V.V.B, uit Velsen speelde, werd
aangegrepen, om hun club enkele
nieuwe verrassingen te bereiden.
Een kwartier vóór de aanvang

richtte de secretaris der supporters-
vereniging, de heer J. van Keulen,
zich tot de aanwezigen en tot het
in nieuwe trainingspakken gestoken
eerste, elftal, dat op het veld stond
opgesteld en deelde mede, dat hem,
wegens ongesteldheid van de voor-
zitter, de heer M. Weber, de pret-
tige taak was opgedragen, namens
de supportersvereniging de voetbal-
vereniging een supportersvlag te

mogen aanbieden, welke daarna
naast het scoringsbord werd ge-
hesen. De 'nieuwe trainingspakken,
uitgevoerd in helblauw met een
geel-blauwc ceintuur en boord wer-
den daarna door spreker aan het Ie

elftal overgedragen.

De voorzitter van Zandv.meeuwen
de heer C. Slegers, bracht namens
zijn vereniging hartelijk dank voor
dit buitengewoon op prijs gestelde
blijk van publieke belangstelling,

dat ongetwijfeld stimulerend zal

werken op de verrichtingen van het
Ie elftal, aan wie een zware strijd

in deze competitie te wachten staat.

Filmavond
«De vliegende schotel»

De Hervormde jeugdvereniging „Do
vliegende schotel" begon haar sei-

zoen 1955-1956 met een door de
voorlichtingsdienst van de Ameri-
kaanse ambassade verzorgde film-
avond in gebouw „Zomerlusl" Vrij-
dag 23/9. In zijn openingswoord
richtte voorzitter Ger Cense een
speciaal woord van welkom tot Ds.
R. H. Oldeman en diens echtgenote,
leden van de kerkeraad en do heer
E. A. Nooren van de Amerikaanse
ambassade, die de toelichting bij de
films verzorgde. Een filmprogramma
dat, naar de heer Nooren opmerkte,
ten doel had iels meer van de cul-
turele en economische mogelijk-
heden in de Verenigde Stalen Ie

lonen, hield daarna de aanwezigen
geruime tijd in gespannen aandacht.
Vertoond werden o.m. „Tennessee
holiday", de televisiefilm „Look and
listen" en na de pauze „This is my
railroad" een uitzonderlijk fraaie
film over hel spoorwcgwezen en
tenslotte „This is New-York". Na
afloop was er gelegenheid, vragen
over Amerika te stellen, waarvan
dankbaar gebruik werd gemaakt.

Het October-programma van de
vereniging vermeldt op 1 Oct. een
cabaret-avond in hotel Keur, ver-
zorgd door kernploeg I, o.l.v. Jaap
Brugman; op 8 Oct. de eerste dis-
cussie-avond o.l.v. de heer Faber en
op 21 Oct. een „Dr. Albert Schweit-
zer-avond in theater Monopole.

M.Weber moet rust houden
Het raadslid, de heer M. Weber,

is Vrijdagavond plotseling onwel
geworden tengevolge van een
flauwte. De ontboden geneesheer
constateerde een algehele overspan-
ning en heeft de patiënt voorlopig
absolute rust voorgeschreven. Het
zal zeker enige weken duren, voor
do heer Weber zijn werkzaamheden
weer zal kunnen hervallen.
Voor de talrijke verenigingen,

waarvan de heer Weber een actief

bestuurslid of voorzitter is betekent
dit tijdelijk uitgeschakeld zijn een
grote handicap. Zijn toestand is

thans naar omstandigheden weer
redelijk wel.

Van harte wensen wij de heer
Weber — zo met hart en ziel aan
zijn geboortedorp gebonden — zijn

dorp, waarvoor geen moeite en geen
lijd hem teveel is, wanneer hij aan
de belangen ervan op alle gebied
kan' medewerken, een spoedig alge-

heel herstel toe. Moge hij weer
binnenkort zijn bijna onmisbare
krachten aan de wederopbouw' en
uitbreiding van Zandvoort kunnen
wijden.

Waarom
Slagerij Burger?

Orn de kwaliteit

De voordelige prijzen

De enorme sortering

Als U een kostbaar diner wilt klaarmaken, of het eens eenvou-

dig wilt doen. Bij Slagerij Burger kunt U altijd terecht!

VRIJDAG en ZATERDAG:

750 gr. fijne riblappen f2,85

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en 100 gr. Saks. Smeerworst(69 et

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 - Zandvoort - Tal. 2994 - 3043



Leerzame avond Zandv. Handelsver.
In hotel Keur opende Donderdag-

avond 29 Sept. de Zandv. Handels-
vereniging heli winterseizoen met een
onderlinge debat-avond, welke werd
Ingeleid door de heer D.Swagerman,
secretaris van de Koninklijk Neder-
landse Middenstandsbond.
Er was voor deze openingsavond

geen grote belangstelling. Slechts
een veertigtal van de ruim 200
leden waren aanwezig.

Na door de voorzitter, de heer
M. Weber, te zijn ingeleid, ving
spreker zijn causerie aan met erop
te wijzen, dat hij hel zwaartepunt
wilde leggen op do debatten en der-
halve zijn rede wilde bepalen lot

het geven van enkele inleidende
beschouwingen. Spreker behandelde
daarna achtereenvolgens do onder-
werpen: „Hoe werkt een bedrijf-

schap?" en „Waarom geen behoefte-
element in de vestigingswet?"
Wat het bedrijfschap betreft was

de kern van het betoog van de heer
Swagerman, dat nauwe samen-
werking tussen Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties en vrije organi-
saties nodig is, om tot een werkelijk
doeltreffende en gezonde toestand
te komen. Naar sprekers mening
zal de zgn. „kleine man" zich in de
bedrijfschappen eerst dan pas gaan
thuis gevoelen, wanneer men de
zekerheid heeft, dat het gemeente-
bestuur voor de belangen van zijn

middenstand waakt en geen be-
voorrechting pleegt van grote, ten
opzichte van kleine bedrijven. De
feitelijke opzet van de P.B.O. is,

dat wab in de vrije organisaties

moeilijk behandeld kan worden,
wanneer het b.v. zaken betreft, die

men niet dwingend kan opleggen,

in deze Publiekrechtelijke bedrijfs-

organisatie, samengesteld uit werk-
gevers en werknemers, tot oplossing
kan' worden gebracht.
Aangaande hel behoefte-element

in de vestigingswet, stelde spreker
de vraag: „Waarom werd dit dooi-

de Koninklijk Ned. Middenstands-
bond afgewezen? Zag men daar de
gevaren van overbezetting niet?"

„Natuurlijk zag men die héél

goed", aldus spreker, „maar door
allerlei factoren ligt het aantal
consumenten per eenheid beduidend
gunstiger in ons land dan in de ons
omringende landen, al blijft hel
theoretische gevaar van „over-
bezetting" bestaan".
De heer Swagerman beloogde

vervolgens, dat de kernvraag is,

of er in de toekomst een gezonde
en levende middenstand zal zijn,

wanneer men uit angst voor con-
currentie of overbezetting aan jonge
energieke en bekwame krachten de
mogelijkheid zou onthouden zich te

vestigen. Of zou zwaarder moeten
w^gen dat men de reed» gevestigde

middenstand door dit inbrengen
van het behoefte-element in de
vestigingswet gaal voorzien van een
slaapmuts en een paar pantoffels?

Want het gevaar .voor inslapen door
het gevoel, zich veilig te weten, is

dan niet denkbeeldig. Daarbij komt
nog de vraag: „Wie moet de be-
hoefte bepalen?" Welbewust heeft

daarom de Koninklijk Nederlandse
Middenslandsbond de weg van in-

directe beperking door verzwaring
van bepalingen bij nieuwe vestigin-

gen en opvoering van het peil der
reeds gevestigde ondernemers, ge-
kozen. En hij, die niet gelooft in

concurrentie als een middel, om
voortdurend wakker en waakzaam
te blijven, doet beter, geen zelf-

standige te worden. Er zijn volgens
spreker momenteel in ons land net
zoveel streken waar men verzucht:
„kwamen er nog maar méér win-
kels" als waar men zegt: „wij krij-

gen er teveel". De hoofdzaak bij dit

alles blijft de opvoering van de
woningbouw, want daarin ligt de
oplossing van alle moeilijkheden.

Maar mocht er in deze of gene
gemeente een aanwijsbaar teveel

aan bedrijfspanden ontstaan, dan
kan altijd een beroep op de bond
worden gedaan.
In de debatten, die soms een zéér

levendig karakter kregen, kwam als

voornaamste punt naar voren, dat
in Zandvoort, met zijn speciale

karakter als badplaats, 'bij de
wederopbouw de aannemer of archi-

tect maar kan beslissen, welk be-
drijf hij wil vestigen in het winkel-

pand, dat hij bouwde. Dit zou op
de duur voor Zandvoorls winkel-
stand funest kunnen zijn, want
reeds nu telt Zandvoort nog slechts

39 consumenten per winkel, tegen-
over omliggende gemeenten met
een verhouding van 40 tot 60.

Volgens de heer Swagerman stond
het echter vast, dat in elke bad-
plaats do verhouding tussen hel
aantal consumenten per winkel
groter zal zijn in seizoen, dan in

niet-seizoenlijd. Waar de juiste ver-
houding in deze ligt, is naar spr.

oordeel moeilijk vast te stellen.

Wanneer men bij de weder-
opbouw een te groot aantal bedrijfs-

panden heeft ontworpen naar de
mening van de plaatselijke geor-
ganiseerde middenstand, verwondert
het spreker, dit in Zandvoort te
moeten horen, want elders spreekt
men steeds van een omgekeerde
toestand. Doch als inderdaad aan-
wijsbaar deze fout zou zijn ge-
maakt, is het volgens spreker nu
de tijd, mede met het oog op de
plannen voor het Boulevard-cen-
trum, daarop de rem te zetten. Do
meeste gemeentebesturen giijpen
zelf in wat betreft hel bouwen van
bedrijfspanden. Bij het overlaten
van de beslissing voor vestiging aan
do bouwer, wordt er volgens de
heer Swagerman iels scheef ge-
lrokken. Op redelijke verhoudingen
zal door het gemeentebestuur moe-
ten worden toegezien, óók wat be-
treft het vestigen van grootbedrij -

ven en coöperaties ten opzichte van
de zelfstandige middenstand. Door
overleg met de plaatselijke midden-
slands-organisaties kan in deze de
juiste weg worden gevonden. Ten-
slotte heeft in wezen het gemeente-
bestuur hetzelfde belang bij de
plaatselijke welvaart als de midden-
stand, doch het gaat de Midden-
standsbond te ver, om een jonge
bekwame nieuweling te verhinde-
ren, zich als zelfstandige te vestigen.

De voorzitter (niet geheel bevre-

Harriet Hubbard AYER
PARIS Produits. de Beauté

Parfums Christian Dior

In Zandvoort verkrijgbaar bij:

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"I.AUKEMA
HAUTE COIFFURE *
Tramstraat 11 - Telefoon 2723
Wy geven U gaarne deskundig advies voor Uio haarverzorging.

Robinson bromfietslaars
met dubbele lederzooi

BROSSOIS

24,90
29,90

Grote Krocht

Chroomvet geprent

Zwart en bruin leder

digd omdat z.i. de plaatselijke toe-

standen in hel Zandvoort in weder-
opbouw zo geheel anders liggen dan
in elke andere gemeente); deelde
tenslotte na een uitgebreide discus-
sie nog mede, dat het bestuur van
do Handelsvereniging overweegt,
een verzoekschrift tot het gemeente-
bestuur te richten om te komen tot

oprichting van een commissie van
toezicht en advies op de vestiging
van bodrijven in Zandvoort.
Nadat tenslotte het geanimeerde

debat om des tijdswille moest wor-
den beëindigd daar de spreker aan
de vertrektijd van de trein gebon-
den was, werd de avond van 11 uur
af verder doorgebracht met een
gezellig onderling samenzijn. K.

Wat weten wij

(Vervolg)

van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat

Er is een tijd geweest, dat de
Zandvoortse jeugd in de vacantie
of na schooltijd fungeerde als

„waterdrager". In alle holels en
pensions, soms óók wel bij bad-
gasten die bij particulieren logeer-
den, brachten onze Zandvoortse
jongens elke dag opnieuw een em-
mer zeewater. Men sjouwde zich
een ongeluk met die zware volle
emmers soms een héél eind het dorp
in, maar het loonde de moeite, want
men kreeg, wanneer men dat een
week gedaan had, een gulden, en
dat was in vóór-oorlogse jaren voor
een schoolgaande jongen een héél
groot bedrag! Wat deden onze bad-
gasten met dat zeewater? Zij wasten
zich ermee, soms warm, soms koud,
het was jarenlang de grote mode iri

de badplaatsen en zeker niet alleen
in Zandvoort. Onzin zegt U mis-
schien?

Dr. P. Varekamp schrijft erover:
„De gehele .huid zal men niet beter
kunnen reinigen dan door zeebaden.
Patiënten, did om de een of andere
reden niet in zee kunnen of mogen
gaan, zullen zich daarom tevreden
moeten stellen met een binnenbad
of een wassing. Men bedenke, dat
de reactie van een zeewaterbad of
zeewater-wassing steeds groter is

dan van een bad of wassing met
gewoon water. Ik zou deze binnen-
baden en wassingen niet gaarne
willen missen. Ik kreeg, om U eens
een voorbeeld te noemen — laatst

op mijn spreekuur een patiënt met
10 a 15 jodoformgaasjes in de nek.
Ik nam ze eruit en gaf hem een
pakje gewone watten mee, om nu
en dan de drogende plekjes af te
betten. Ik raadde hem aan, zoveel
mogelijk aan , het strand te vertoe-
ven, elke avond de nek geheel met
zeewater te ,wassen en over 14 dagen
terug te komen. U begrijpt dat deze

jongen, afkomstig uit een grote stad,
van deze behandeling aanvankelijk
niets begreep. Maar 14 dagen daarna
was er van dragen der wondjes
bijna geen sprake meer 'en een
maand daarna was totale genezing
ingetreden. Hetzelfde geval deed
zich voor bij eeii meisje van 18 jaar,

dat binnen 4 weken geheel hersteld
was. Hun verbazing was wellicht
nog groter dan hun dankbaarheid,
want zij hadden er jaren mee ge-
sukkeld".
Wij herinneren ons nog uit de

bezettingstijd hoe door een bekend
Zandvoorts ingezetene, op verzoek
van een rector aan een school in

Haarlem, om de* twee dagen een
fle9 zeewater naar Haarlem werd
gebracht. Het water werd — na
gefilterd te zijn — • door de vrouw
van deze rector op advies van een
Haarlemse arts gedronken. Dit is

geen fabeltje, want degene, die het
water naar Haarlem bracht, leeft

nog en zou eventueel dit kunnen
bevestigen.

Dr. C. H. Hermanides, een bekend
Nederlands arts, schreef in Aug. '34

een brochure over de Thalassothe-
rapie in Nederland. Daarin schrijft

deze arts o.m. dat de ervaring bij

vele artsen zich eerst tot een zekere
hoogte moest hebben opgehoopt,
vóór men begreep, dat men in een
verblijf aan zee iets héél bijzonders
had te zien, iets van geheel andere
aard dan in een verblijf in de bos-
sen of op de heide. Talrijk waren
de mensen," die hun vacantie aan
zee wilden doorbrengen en naar de
zeekust trokken, omdat zij merkten,
dat er hier iets was, dat zij elders
misten. Dit was het eerste begin
van de Thalassotherapie, die —
voornamelijk uitgaande van leken,

zich baan ' brak. Toen werd het
steeds meer aan de medici duidelijk

dat er buiten hen om, zich iets bezig
was te ontwikkelen, dat van invloed
bleek te zijn op het gezonde en
zieke menselijke lichaam. Dit leidde
lot oprichting van rusthuizen, sana-
loiia, zeehospita, waar talrijke
patiënten met asthma, chronische
bronchitis, scrophulosis, beginnende
long-t.b.c, chirurgische l.b.c. of
kinkhoest, konden worden opge-
nomen. En het gunstige resultaat
kwam steeds meer naar voren, zodat
in vele zeebadplaatsen deze inrich-
tingen ontstonden. Zo ontstond o.m.
in Zandvoort het badhuls Zeeduin
voor patiënten van alle leeftijden
en gezindten met een capaciteit van
honderd bedden. Iets meer land-
inwaarts de Clara-stichting, een
kinder-sanatorium met 35 bedden,
voor long- en gewrichts-t.b.c. Vol-
gens mijn mening heeft de Thalas-
sotherapie in ruimere zin in dé
eerste plaats tot taak het voor-
komen en behandelen van ziekten
aan en door de zee".

Wij zouden U verder nog kunnen
wijzen, sprekende over Nederlandse
doktoren, die de Thalassotherapie
in Nederland ingang deden vinden,
over de in binnen- en buitenland
bekende Dr. Joh. Mezger. Uit alle

delen van de wereld ondervond deze
bekende arts belangstelling. Zand-
voort eerde hem, door een straat
naar hem te noemen, in Domburg
werd zelfs een standbeeld voor hem
opgericht. Hij was ten volle over-
tuigd van de geneeskracht die in
zeewater en zeeklimaat verborgen
lagen, een pionier op dit gebied,
wiens werk door anderen werd
overgenomen en voortgezet. In een
volgend artikel willen wij eens zien,

wat uit deze voortzetting tot stanfl

kwam. K.

Zandv. Reddingsbrigade
t>e Zandv. reddingsbrigade stelt

zich voor de cursus „kustwacht-
diploma-theorie" aan te vangen op
Woensdag 5 petober. Deze cursus
zal gehouden worden ten huize van
de heer W. van der Kruk, School-
straat 5. Zij wordt geleid door de
heer J. Blankwater. Degenen, die
eraan willen deelnemen, moeten de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
vóór 31 December a.s.

Demonstratie «fog-nozzles»
De in de laatste gemeenteraads-

vergadering toegezegde demonstra-
tie met de zgn. „Fog-nozzles" ten
behoeve van de brandweer, waarom
werd verzocht, vóór tot aanschaf-
fing van een mistblusser eventueel
zal worden overgegaan, zal plaats
hebben op Zaterdagmiddag a'.S. in
plan Noord bij het oude hockeyyeld
om 3 uur.

'

' '
)

Raadsvergadering
De eerstvolgende openbare ver-

gadering van de raad der gemeente
Zandvoort is vastgesteld op Dinsdag
25 October te 8 uur.



Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150

Advertentietarief losse
advertenties par m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pa£(na 3 of 4, 13 et. p. m m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina i

_
40 et. p. m.m.

,Liefdadigh.adv. 40°/« red.

Bij contract belangr. kort.
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WONINGRUIL. Aangeb.:
vrij huis, omgev. Amster-
damse Poort, voor- en
achterkamer, serre, 3 slp.k.

Keuken, schuur en gr. tuin.

Huur ƒ7,09 per week.
Gevraagd ong. gelijk huis
in Zandvoort. Br. no. 20-1

bureau van dit blad.

WOON- en
i

i , WINKELHUIZEN
ie koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Aanb. G. A. Burger, Zand-
voortselaan 10.

VERLOREN:
GOUDEN BROCHE met 3

parels. Tegen beloning te-

rug te bezorgen: Kostver-
lorenstraat 120.

TE KOOF: Smoking
in zéér goede staat. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19

bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GEVRAAGD: Net JONG-
MENS om voor winkelwerk
opgeleid te worden.
II. Schuilenburg - Grote
Krocht 5.

R. K. Meisje ZOEKT BE-
TREKKING voor dag en
nacht in' R.K. gezin. Br. no.
20-3 bureau van dit blad.

Café Oöfristee
Iedere, Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tob 1.30 uur geopend.

Wasfria'chinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichie

emaille-beschadigingen

gloednieuw . met ga-
rantie ƒ155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot:
_
Anna van Bu-

renlaari 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 14 t.m. Zondag 16 Oct. 8 uur

INGRID BERGMAN - CARY GRANT
CLAUDE RAINS en LOUIS CALHERN
in HITCHCOCK's super creatie

BERUCHT
NOTORIOUS Toegang 18 jaar.

Vanaf Maandag 17 t.m. Woensdag 19 Oct. 8 uur

FERNAND GRAVEY - LUISE RAINER
MILIZA KORJUS - HUGH HERBERT
LIONEL ATWILL in

De onsterfelijke wals
THE GREAT WALZ. Toegang 14 jaar.

Donderdag 20 October 8 uur (slechts 1 dag)

SILVANO MANGANO in:

BITTERE RIJST
Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 16 Oct. 2.30 uur
speciale familie matinee

ROY ROGERS in:

De zWarte bandiet
Toegang elke leeftijd.

-v-p o Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Run'dèrlappen m. 250 gr. Niervet f2,—
500 gr. Rünclerlappen v.a. f 1,65

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. 'poulèt èn 1 niergstaafje 90 et.

-wn\S Dit
f
week*end speciale

Yarkënscarborïaaë-rëclame:
]22 gr"Ua.

m
. . \ QS €*$ 500 gr. SCHOUDERCARBONADE ./J.,75

1 OO gr. Pekelvlees S
***» *** 500 gr. Schoudercarb. en 250 gr. Niervet /2,—

150 ar Ham 85 et 500 gr. RIBCARBQNADE
,

ƒ2,15

150 gr! pekelvlees 68 Ct!
500 g, HAASCARBONADE jw

250 gr. heerlijke Geld. gelc.worsl 85 et. 500 gr. Dik Niervet
, 60 et.

1 5'0 gr. Pork $0 et 500 gr. eigen gesmolten runcivet 70 et.

1 50 gf. Örig. Am. ëórnèè bè'af t>0 et. 500 gr. Lendé-Entrecöte f2,35

RINKEL kan plaatsen een

Lèerl i hg-b"röodbakker

Laat 1) thans insch'rijven!

SjOE TIEN"
De best verzorgde USESPORTÉFEUILLE van
Zandvoort "feh 'omstr'èkën brengt Ü 'pèr-'l Nov.
naast •j.De Tien" 'ook'een nieuwe portefeuille met

6 bultènlanidse bladen
$$. Pa^is Mat& - Won&h ^ Iliüs'trk'^

PIctinfè Post - Ne'ue Illüstrlerte - Revüë
.- voor slechts <

Nieuw ƒ 1,20 per week; ƒ 15,— per kwartaal
Ie week ƒ 1,05 per week; ƒ 13,— per kwartaal
2e week ƒ.0,90 'per week; ƒ 11,— per kwartaal
3e week u -}" 0,75, -per_.w?eJc !.*/a-9>^T(

perjtwartaal
Iedere week öüdèr 5 cent •goedkoper!

kliïp 'üït'èn stuur ih y
óf*b~$l op 2384

Aan Administratie „DE TIEW",. ,f,^, t , i.^
Nassaupleih 1 - Zandvoort

Ondergetekende (naam

Adres te

wenst wekelijks té "ontvangen, een map van
ƒ per week/per kwartaal

ZIJ DIE ZICH VÓÓR 1 NOVEMBER OPGEVEN
ONTVANGEN DE MAP EEN WEEK GRATIS!

Voor een grote sortering,

.

in onze nieuwste 30-vaks-automaat, naar

Sigarenmagazijn TH. LADEN ER
GROTE KROCHT 25 -

Voor wisselgeld event. bellen.

TELEF. 2900

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Televisie
verovert
de helewereld

Wij volgen
|

liet vertrek van ons
Koninklijk paar naar de West.
U beleeft alle gebeurtenissen thuis

in Uw eigen gemakkelijke? stoel!

U geniet van de vele goede uit-

zendingen! Zie het op z'n best met
PHILIPS TELEVISIE: groot beeld

ƒ 775,—, J 995,—. Philips Televisie

'grootste beeld ƒ1245,—.

Wij demonstreren gaarne bij U
thuis! U kunt ook bij ons in de
televisie-kamer de beeldgrootte ver-
gelijken, alvorens U.tot aanschaffing
van êefi

(
apparaat besluit. Wij

pldatüeri Uw antenne vakkundig!
Service iÖ0%>. Thahs hebben wij voor
U eën eente Televisie-tafel, solide

en sierlijk van uiterlijk. Levering
met schriftelijke garantie! Komt U
ëéns kijken? Wij regelen desgewenst
na persoonlijk overleg, de betaling

met U. Uw oude Radio heeft inruil-

waarde!

Kostverlorénstraat 7 - Telèf. 2534

Omzetbelasting op PERZI-
SCHE TAPIJTEN er af!

Belangrijke prijsverlaging

Mahal 2 x 2.76 M.
van ƒ675,— voor ƒ495,

—

Shiras 3.06 x 2.25 M.
'van ƒ745,— voor ƒ625,—
Karadja 0.64 x 0.88 M. t

van ƒ 75,— voor ƒ 55,

—

enz. enz.

NIEUWE VOORRAAD
KLEINE KLEEDJES
Shiras 75 x> 72 .... ƒ 55,—
Karadja 135 x 87 ƒ135,—
enz.

Elk tapijt desgewenst .

'met garantie.

Perzisch Tapijthuis
Winkelgalerij THORBECKE-
STRAAT 13 - TELEF. 3688

Administratiekantoor A. F. HEUFT

Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaah f17 - - Zandvoort

Telef. 2236

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I É L Ê N,

\/É'Stllsi<3

hulpmotoren enz.
Stofzuigers, electr. onderdelen.

, , Betaling in 'overleg.
REPARATIE^NRICHTING.

SMEDESTRAAT 19
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Noodkreet

De twee begeleidsters, die elke

Maandagavond onze zioemlustige
jongens en meisjes van de „Zee-

schuimers" begeleiden naar het

Sportjondsenbad, hebben de nood-
kreet geslaakt, dit werk te zullen

moeten staken, indien niet héél

gauw over meerdere hulp ter bege-
leiding kan worden beschikt. Want
zij kunnen deze groeiende ploeg van
i,opgeschotenen" (het zijn er nu
bijna 200) die zich bovendien zéér

bn-ordelijk — om geen erger woord
te gebruiken — gedraagt, niet meer
aan. Met de kleintjes Dinsdags
heeft men niet de minste last, maar
die groteren . . . het is om te huilen.'

Wie heeft er eens per week een
paar uur beschikbaar, om als leider

(ster) te assisteren? Praat U er eens
over met de heer Fred. Bakels bij

de Anth. Bakels N.V. in de Kerk-
Itraat, Deze wekelijkse zwem-oefen
avonden mogen niet verloren gaan!

Van groei gesproken

, Ons gemeentebestuur heeft de
begroting voor 1956 het licht doen
Zien. Wanneer U — evenals ik —
het lijvig boekdeel onder Uw neus
houdt hebben gekregen, zou het U
'al spoedig zijn gaan duizelen van
'alle getallen en cijfers, welke erin

'Werden verwerkt. Niet vlinder dan
Iwee-honderd-negentien joliovellen

waren er voor nodig. En ik lees

eindbedragen voor wat de gewone
dienst betre/t aan inkomsten en
Uitgaven f'3.270.222,87 en bij de
kap.dienst inkomsten f 13.725.361,62

en uitgaven f 16.631.957,76.

Dat hadden ze 300 jaar geleden in
Zandvoort óók niet kunnen dromen.
Ik heb hier vóór mij de dorps-
S-ekening over 1656, dus precies drie-
Ihonderd jaar geleden. Zy luidt aldus

Ontvangsten, lste: pacht van de

„WÜRF-PRAET"

WULLÏJM v.d. WÜRFF:
„Hpnde "en mense .-benne v

in
Zanvèft "blaj. met de nieuwe

lichtpaele!"

Bijna anderhalve ton tekort

op Zandvoorts gemeentebegroting

Er spreekt een gevoel van teleur-

stelling uit het begeleidend schrij-

ven dat het college van B. & W.
heelt gevoegd bij de gemeente-
begroting voor 1956, die Maandag
aan de raadsleden en andere be-
langhebbenden werd aangeboden.

Teleurstelling over het feit, dat
ondanks verschillende verheugende
zaken — vergeleken bij de aanbie-
ding van de begroting over 1955,

zoals de te verwachten hogere uit-

kering uit het gemeentefonds tot

ƒ8,— per inwoner, waarmede in

deze nieuwe begroting reeds reke-
ning werd gehouden; de schoolgeld-
wet, waardoor het basisbedrag
voor Zandvoort werd verhoogd tot

ƒ 6,69 per inwoner, en tenslotte een
méér reëler raming der grond- en
personele belasting, tóch ondanks al

deze voordelen, de nieuwe begro-
ting een tekort aangeeft van
ƒ 130.445,—.
Komende toi de vraag welke de

factoren zijn, die in hoofdzaak dit

tekort veroorzaken, zeggen B. & W.
dat de beantwoording van deze
vraag op het eerste gezicht moeilijk-

heden oplevert, gezien de veelheid

der uitgaafposten, welke in verge-
lijking tot het jaar 1955 hoger moes-
ten worden geraamd, waartegen-

dorps-accijns ƒ 66,—; 2de: pacht van
de vr.eemde vis ƒ95,—; 3de: pacht
van de dorpswerf f50,—, is totaal

f211,—.
Uitgaven: Salaris vroedvrouw)

f90,—; salaris schout f22,50 (hietbij

inbegrepen zijn moeite bij de ver-
pachting); salaris van de secretaris

ƒ5,—; aan de waker en onvroeper

f2,—; giften aan doortrekkende
arme lui f 2,70; voor de meid f1,25;

vertering door schout en schepenen

f 3,—; reparatie van de dorpsputten

f26,50, is totaal f 151,95. Voordelig
saldo f 59,05.

Van groei gesproken'. En waar-
schijnlijk heeft het gemeentebestuur
van toen minder kopzorgen gehad
dan het huidige. Maar ze kenden
toen ook nog geen uitblijvende uit-

keringen uit het gemeentefonds!

En wat tlehkt U van die drie gulden
vertering door schout en schepenen?
Eén rondje koffie op een raads-

vergadering kost nu héél wat meer!

Goed zo!

• W# 'hebben voor 'dé toedströd die

ZaWdvobrtm'eeuwèn Zondag j.1. in

Haarlem tegen HiFiC. speelde, maar
één woord: „Goed zo!" Want déze

wedstrijd, waartegen ik aanvanke-
lijk •zéér opzag, werd slechts met
2-1 verloren en dat nog -onverdiend,

want 'er zat ïh elk geval een gelijk

spel, zo 'niet een overwinning in.

Hoofdzaak is weer geweest, dat met
enthousiasme en ernst — zoals deze
middag -telkens weer bleek — enorm
veel te bereiken is, óók tegen een
technisch beter spelende -ploeg.

Denk erom, dat die Zandvoorterstde
Haarlemmers lelijk dwars 'hebben
gezeten;, misschien verklaart 'dit

tuet de \onsportieve houding m het

laatste deel ten na aflbop van de
wedstrijd. Zo. ooit van een eervolle

nederlaag sprake was, dan u>as het

•wel met déze. 'Met 'zulk 'een "'ploeg

kan 'de competitiein vol 'vertrouwen
worden'tegemoet "gezien.

over echter óók lagere ramingen
voorkomen, terwijl deze omstandig-
heid zich óók bij de inkomsten voor-
doet. Er zijn echter enkele posten
aan te wijzen, welke direct in het
oog springen en waaruit het be-
grotingstekort grotendeels kan wor-
den verklaard.
Deze posten zijn: Ie rente en af-

schrijving voor de uitbreiding der
straatverlichting ƒ 17.000,— ; rente
en afschrijving voor de bouw van
een nieuwe U.L.O. school ƒ20.000,-;
subsidie voor Maatschappelijk hulp-
beloon ƒ53.000,— en bijdragen voor
het middelbaar en voorbereidend
hoger onderwijs J 17.000,— is totaal

ƒ107.000,—. Voegt men hierbij het
nadelige verschil over 1955, betref-
fende de percentage-verhoging der
algemene uitkering, verband hou-
dende met de salarisverhogingen,
die ten achter bleef bij de werkelijk
gedane uitgaven, welk bedrag voor
genoemd jaar werd becijferd op
ƒ 24.000,—, dan is daarmede de oor-
zaak van het gehele tekort voor '56

in feite reeds geheel verklaard.

GEBREK AAN ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN.

B. & W. wijzen er op, dat uit deze
opsomming van slechts enkele type-
rende verhogingen der uitgaafposten
de stijgende behoefte blijkt aan
algemene dekkingsmiddelen. Omdat
het eigen belastinggebied zéér be-
perkt is, leggen deze belastingen
weinig gewicht in de schaal, zodat
vrijwel uitsluitend door uitkeringen
uit het gemeentefonds in de be-
hoefte aan dekkingsmiddelen kan
worden voorzien. Deze uitkeringen
liggen echter vast in het basisbedrag
en wisselen alleen onder invloed
van het inwonertal en het uit-

keringspercentage op het basis-
bedrag.
Het dynamische karakter der ge-

meentelijke uitgaven wordt mitsdien
niet voldoende weerspiegeld in een
gelijksoortig karakter van de ge-
meentefonds-uitkeringen, waarmede
B. & W. bedoelen te zeggen, dat de

Doe Uw voordeel!
NOG DEZE WEEK!

Prima flanel van ƒ1,35
NU 99 et per M.

Gebloemd FLANEL van ƒ1,98

NU ƒ1,76 per M.

Anti Rheuma flanellen lakens
1 pers. van f6,65 NU f5,65
2 pers. van f7,90 NU f6,90

Onze moderne Dames
pullovers en vesten

NU 1 0% KORTING

EXTRA AANBIEDING!
JUMPERWOL 100 gr.

van f 1,98 NU f 1,79

Ontvangen de nieuwste
shawls, kinder- dames- en
heren handschoenen.

De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099
IJ

periode van zéér snelle opbouw,
waarin Zandvoort zich momenteel
bevindt, zóveel uitgaven vergt, dat
de inkomsten der gemeente daar-
mede onmogelijk gelijke tred kun-
nen houden.
Het college wijst er in dit verband

op, dat nu de heffingspercentages
van enige belastingen ingaande
vorige maand zijn verlaagd, de
totale opbrengst zal dalen, zodat
dientengevolge de stortingen in het
gemeentefonds eveneens zullen ver-
minderen, waardoor minder mid-
delen ter verdeling over de gemeen-
ten overblijven. In dit opzicht zijn

volgens B. & W. de gemeenten ge-
heel afhankelijk van regering «n
wetgever. Het begrotingstekort on-
derstreept opnieuw de noodzakelijk-
heid van een hogere algemene uit-

kering en het komt B. & W. voor.
dat voor het" voeren van een ver-
antwoord beleid, afgestemd op het
verkrijgen van een verzorgingspeil,
dat enigszins in overeenstemming is

met de functie van Zandvoort als

badplaats en woongemeente, ook in

(Vervolg: pop. 2; Ie kolom)

jU^^/^ïtófe^

De weg
naar schoonheid
Reinig met Ardena
Cleansing crème, diep

indringend.

Stimuleer met Ardena
Skin Tónic, heerlijkVer-
frissend.

Voedt met Orange Skin
Food voor een dfoge-
en Vélva Cream yoor
een jonge of gevoelige
huid.

Alleenverkoop voor Zandvoort:
PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TEL. 2107



IVOROL: De Tandpasta van standing

(Vervolg van pao. 1).

financieel opzicht de gevraagde
subjectieve verhoging een absolute

noodzaak Is.

INKOMSTEN AFGESTEMD
OP „TOP-JAAR" 1955.

De begroting voor 1956 werd, wat
de inkomsten betreft, gebaseerd op
de opbrengsten van het voor Zand-
voort als badplaats geweest zijnde

„top-jaar" 1955. B. & W. ontveinzen
zich niet, dat deze wijze van ramen
oen zeker risico in zich draagt, om-
dat seizoen 1956 kan tegenvallen,

doch aan de andere kant vertonen
de opbrengsten der afgelopen jaren
een voortdurende stijging, zodat
deze wijze van ramen wel verant-

woord kan worden geacht, al blijft

het een opmerkelijk verschijnsel dat
de gemeente zelf, — in tegenstelling

tot de burgerij — bij het huidige
beperkte eigen belastinggebied dei-

gemeente zo weinig direct finan-
cieel profijt trekt van een „goed"
seizoen.

Tenslotte delen B. & W. nog mede
dat omtrent de binnengekomen ver-
zoeken om toekenning van. gemeen-
telijke subsidies, een nader voorstel
de raad zal bereiken, nadat hier-
voor advies is uitgebracht door de
diverse raadscommissies.
Wij hopen op de details van deze

begroting nader terug te komen,
wanneer deze door de raad wordt
behandeld. Of dit in de loop van de
maand November zal geschieden,
zoals oorspronkelijk in de bedoeling
lag, moet worden betwijfeld, nu de
Minister aan alle gemeenten een
schrijven heeft gezonden, dat in
verband met de in uitzicht gestelde

verhoogde uitkering uit het ge-
meentefonds, elke begroting voor
'56 sluitend bij Ged. Staten moet
worden ingediend.

Het kan dus best zijn, dat deze

begroting moet worden herzien. Of
dit mogelijk is voor Zandvoort, zon-

der dat daardoor vertraging in het

wederopbouw- en uitbreidingswerk

zal ontstaan, menen wij te moeten
betwijfelen. Afgewacht zal moeten
worden, hoe deze nieuwe situatie

zich in het algemeen zal gaan ont-

wikkelen en of voor Zandvoort een
uitzonderingsmogelijkheid, waarop
flauwtjes wordt gezinspeeld, zich

met succes kan laten gelden. K

Met grote vreugde geven wij U
kennis van de geboorte van onze
Zoon en Broertje

CAROL HENRY MARINUS
De Heer en Mevrouw
D. Petrovitch-Nijman.
Wilma.
Dragan.

Zandvoort, 12 October 1955.

Kerkstraat 10.

Tijdelijk: Mariastichting, Haarlem,
Kamer 82.

De Heer en Mevrouw
MABELIS-MULDER

geven met grote dankbaarheid en
blijdschap kennis van de geboorte
van hun dochter

INEZ
Zandvoort, 14 October 1955.

Haarlemmerstraat 24.

«De vliegende schotel»
Zaterdagavond hield de Herv.

jeugdvereniging „De Vliegende
schotel" haar eerste discussieavond,

welke onder leiding stond van Ds.

R.H. Oldeman en de heer M. Faber.
Hans Coehoorn heette in zijn func-
tie van waarnemend voorzitter de
veertien aanwezigen welkom. Het
onderwerp van deze avond was: „Is

ruimteluchtvaart en het bewonen
van andere planeten uit het oog-
punt van de bijbel mogelijk?"
De aanwezigen verdeelden zich in

vier groepen, die elk een vraag als

discussieonderwerp kregen.
Na een korte pauze vermaakten

de jongelui zich nog geruime tijd

met tafeltennis en ping-shot.

Op 15 October houdt de Vliegende
schotel haar ledenvergadering en
levens zal men op die Zaterdagmid-
dag propaganda maken voor de op
21 Oct. te houden Albert Schweit-
zer-avond, een avond, die wij om
haar belangrijkheid van harte aan-
bevelen.

Doktersdienst
Dr. C. F.M. Robbers,

Koninginneweg 34, Telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.
VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Met KOESEN
letters moet het eens in de krant dat
wij voor héél lage prijzen de eerste

kwaliteit KOEIE blijven verkopen!

dat wij, als

grossier deze KOEIE
voor belachelijk lage prijs kunnen inkopen.

Dus U profiteert mee van onze vergunningen!

Een greep uit onze prijzen:
Osselappen mager ƒ1,60 500 gr.

Gehakt h.o.h. .. ƒ1,25 500 gr.

Eigen gesm. vet 25 et. 250 gr.

Niervet 60 cfc. 500 gr.

750 gr. RIBLAPPEN .. ƒ2,85
750gr.ROSBEAF ƒ2,95
Gelard. Haasjes ƒ3,— 750 gr.

Gemest Kalfsvlees fric.

ƒ2,50 500 gr.

Gemest Kalfsvlees, lappen
ƒ2,35 500 gr.

Varkenscarbonade/l,55 500 gr.

Dit krijgt V bij

Slager Gaus

Doorr. Varkenslappen
.ƒ1,30 500 gr.

Varkensfric ƒ2,60 500 gr.

Varkenspootjes . . 10 et. 100 gr.

RECLAME:
100 gr. Gelard.Lever ) q e «*
100 gr. Pekelvlees jöocl

Of

100 gr. Lever 48 et. (bij vlees)

Hondenvoer: Kopvlees 85 et.

500 gr. Hart 25 et. 100 gr.
,

KERKSTRAAT 14

TELEF. 2102

(bezorgen ook thuis)

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en; 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10,30 uur:

Ds. R. H. Oldeman.
7 uur: Ds. F. Offcringa, Predt. te

Katwijk aan Zee; Jeugddienst.
9,30 uur Jeugdkapel.

Spr. de heer N. Faber.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 13 Ocfc. 's avond 8.30 uur

samenkomst in de nieuwe consistorie

der Herv. kerk. Spr. H. Veldkamp,
evangelist, Den Haag.

MijnhardKs tabletten
ZENUW. HOOFDPIJN -LAXEER

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Balcon-varia
Ae'rie: Zo Wullum! Laete we nou

asjeblieft niet meer over 't weer
praete, want 't is wéér zeumer
'eworde. Onze burgervaer is weer
oit Rome berom 'ekomme en die

vertelde dat 't daer de laetste

daege niet zo warm was as hier.

Wullum: Dat g'leuf ik graeg jü.

't Is hier ook wel. 'n bietje abnor-
mael voor de taid van 't jaer,

maer in elk 'eval pikke we 't nog
lekker mee en de kachel kan nog
wel effies oitblaive. Maer nou
jai 't over onze burgervaer heb,
Arie, schiet me iniens te binne,
dat 'k in ons durp wat 'ezien heb,
waeroit bleek, dat de demokraesie
nog altijd hoogtai viert en óók de
gemoedelekhaid.

Aerie: Wat was dat dan jü.? Je
maekt me nieuwsgierig.

Wullum: Mot je hore jü. Ik stae te

schoile onder 't afdakkie op 't

Raedhoisplain en daer komt
- meneer Erdsieck, weet je wel, dat

is die man, die d'r veur zorregt,

dat alle mensen in Zanverl 'n hois
kraige, maer dat lukt 'em niet
altaid, en die rent in de rege zon-
der hoed met een staepel papiere
onder z'n arm naer onze waer-
niemend burgervaer toe, die daer
net in z'n witte jassie achter z'n

bakkerswaege veurbal kwam. Hij
had naetuurlek achter 't raem al

op 'em staen te loere.

Aerie: Nou, wat zou dat jü? Hai
most 'em zeker wat vraege.

Wullum: Welnie jü, de klep van de
waege werd omhoog 'edaen en
daer doke ze alletwie helegaer
onder. De bakkerswaege was 't

bero van de waerniemend bur-
gervaer. Die ging 'n paer van die
pepiere leze, toen nam ie 'n, pen
oit z'n zak en zette z'n handteke-
ning d'r onder. Tenminste, dat
denk ik, want 't was zó veur me-
kaer jü.

Aerie: En meneer Erdsieck nae-
tuurlek dol'elukkig weer naer z'n
kantoor berom, dat ie de waer-
niemend burgervaer net op 't

joiste ogenblik te pakke had ken-
ne kraige. Je heb 'elaik Wullum,
as dat de demokraesie en gemoe-
delekhaid niet ten top 'evoerd is,

dan weet 'k et niet meer.

Donderdag a.s. naar Snip en
Snap! P. Kerkman, Tel. 2214

Heden nam de Heere tot Zich
onze innig geliefde Vrouw,
Pleegmoeder, Zuster en Be-
huwdzusler

Francina Elisa Mensen
geb. ROG,

in de leeftijd van 70 jaar.

A. C. Mensen.
F. C. Piet.

G. A. do Mee-de Kok.
C. E. Mcnsen-Schillmeier.

Zpndvoort, 9 October 1955.

Dr. CA. Gerkestraat 26.

De teraardebeslelling heett
plaats gehad Donderdag 13

October 1955 op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoort.

Heden is zacht en kalm, nog
vrij onverwachts, van ons
heengegaan onze lieve zorg-
zame Man, Vader, Behuwd-
en Grootvader

Albertus Pieter Nolte
in de leeftijd van 61 jaren.

D. Nolte-Koster.
W. Failé.

V. Failé-Julien.
Cobi.
W. J. Sleenman-Nolte.
M. L. Sleenman.
Marcel.

Zandvoort, 13 October 1955.

Swaluéslraat 2.

De overledene is opgebaard in
de rouwkamer Dorpsplein 11.

Gelegenheid tot bezoek aldaar
Zondag 16 Oct. n.m. 2-3 uur.

De leraardebestelling zal

plaats hebben Dinsdag 18

October a.s. n.m. 2 uur op de
Alg. begraafplaats te Zand-

voort.

Vertrek rouwkamer 1.30 uur.

Heden overleed zacht en kalm
onze geliefde Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader

Pieter Wilhelmus
Wed. van J. Molenaar,

in de ouderdom van ruim 79 jr.

Haarlem;

J. Wilhelmus.
A, Wilhelmus-Le Febre.

Zandvoort:

A. A. Drommel-Wilhelmus.
1 P.C. Drommel.

P. Wilhelmus.
J. Wilhelmus-Cals.

Klein- en achterklein-
kinderen.

Zandvoort, 13 October 1955.

Nieuwstraat 10.

De teraardebestelling zal
plaats vinden op Maandag 17
Oct. a.s. n.m. 3 uur op de Alg.
begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek Nieuwslr. 10 + 2.30 u.

De overledene ligt opgebaard
Nieuwstraat 10.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zand-

voort werd gedurende de maand
September ingelegd ƒ108.633,11 en
terugbetaald ƒ74.105,76.

Personeelsver. opgericht

In Zandvoort werd Vrijdagavond
opgericht de „Gemeentelijke perso-
neelsvereniging Zandvoort". 34 amb-
tenaren meldden zich tijdens deze
oprichtingsvergadering als lid aan.
Tot voorzitter werd gekozen de heer
J. Visser, tot bestuursleden (onder-
linge functie-verdeling volgt nog)
mevr. A. M. Jansen-van Poelgeest
en de heren W. Blok, H. de Haan
en A. J. van der Reijden.
Tot contactpersonen werden be-

noemd de heren M. P. B. v.d. Berg,
P. Herfst, J. de Muinck, J.Ram-
kema en T. Verhaef. De contributie
werd vastgesteld op ƒ0,25 per week.
Na afloop van de huishoudelijke

vergadering werden nog een vijftal
-filmpjes, beschikbaar gesteld dooi-
de Amerikaanse ambassade, ge-
draaid.
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CUP A: 1EUGDBUSTE

CUP Bi NORMALE BUSTE «ieini

CUP C: NORMALE BUSTE «rood

CUP Oi EORSE BUSTE

Lal op

Nieuwe prijs thans ƒ4,65.

Alleenverlcoop voor Zandvoort:

torste
bi

NOOY
ZANDVOORT

'
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/H Tüyiè^1 °nze 'essen zijn begonnen!

^>^\ l in „Esplanade" . van 7-9 uur
met onze Woensdagavond
BEGINNERSCURSUS.
Woensdagavond 9-11 gevorderden.
Zaterdagavond 7-9 beginners.
Zaterdagavond 9-11 gevorderden.

Vrijdagavond kunnen nog 5 gehuwde paren
ingeschreven worden. Lestijd 8.30-10.30 uur.

Speciale clubs voor tango, medal tests, brons,

zilver en goud, ook aparte clubs voor gehuwden.

De lessen worden gegeven in Zandvoort

Wij zijn de school met ervaring,

InB.: LAURENS
Vondellaan 8, Zandvoort, tot 9 u. n.m.

Diploma N.B.D. (grootste bond) van Beroeps-
dansleraren. Diploma O.K.Wetensch. (Federatie).

Diploma Membre actif de l'Academis des mai-
tres de Danse de Paris. Diploma Membre actif

de l'Union des professeurs de danse de Paris.

Diploma Membre Correspondant et diplome de
Merite du Syndicat.

Diploma Membre actif et medaille d'Honneur.
Diploma commemoratif du Syndicat national des
professeurs de Dans. Diploma I.M.S. (Londen).

Zoete rode Spaanse wijn
Vanaf ƒ2,60 per fles.

Wijnen-Gedistilleerd

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532

familie-drukM/ekk

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. '2507 -

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uto besluit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit!

Inlichtingen: Mevr.Mary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende

BAMI en NASI-GORENG
óók thuisbezorgd.

U kent onze leuze: „Goede
wijn behoeft geen krans!",

want 'n „La Mer" menu....
voldoet U!

Iedere Donderdag: SPECIALE
MOSSELENAVOND.

Geopend tot 's nachts 1.30 uur

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en

Inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Voor:

GERO ZILVIUM
GERO ZILMETA
LEERDAM GLASWERK
PAS-AAN SERVIEZEN
Keukenuitruslingen
Huishoudelijke artikelen

SINDS 1S7£RERKSIR.%

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Luxe auto te huur
zonder chauffeur.

All risk verzekerd, met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2607-2083

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Vleeshouwerij

Cor van Eldik
IIALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. Varkenscarbonade (sch.) en / f O f\f\
250 gr. Rundvet S

* ^fVXJ
500 gr. prima Runderlappen en / f 1 QK
250 gr. Rundvet ^ * h XJ *>

500 gr. Lende (Contra filet) f 2,50
500 gr. Zuiver gesni. Rundvet f 0,50

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Rosbief en ) f A QC
100 gr. Pekelvlees )

l \JyZfO

100 gr. Pekelvlees en { f A 7R
100 gr. Hamworst S

l \J,I O
150 gr. Kinnebakham ƒ0,45
150 gr. Org. Corned Beaf .... ƒ0,60
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50

250 gr. van onze beroemde Geld. Gek.worsl ƒ0,85

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

r
OCTOBER-AANBIEDING

:

Wollen jumpers, truien, vesten,

STOMEN
3 stuks in één order, van ƒ6,

—

NU f 2,90
gebracht en gehaald

Chemische wasserij en uerverü

Keyser
Kerkstraat 26 Telef. 2653

Vw. J
Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkitra.t 28 Telef. 27S8

Op Puch
werden de grootste successen geboekt tijdens de
intern, motor-zesdaagse in Tsjecho Slowakije.

In Zandvoort koopt,U een Puch motor, scooter
of bromfiets alleen bij:

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Ook vele andere merken

Scooters, Brom-
fietsen off Motoren

in voorraad of leverbaar!

Wi? ruilen, óók Uiu oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Vraagt eevis inlichtingen, by Uio Zanduoortse
daeler. - Betaling kan geregeld worden.

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
geeft op DONDERDAG 20 OCTOBER a.s.

in „ZOMER LUST", aanvang 8 uur
een FILMAVOND, met uitgebreid voor-
programma, met als hoofdfilm:

De Franse speelfilm
'

i

De wonderdokter
Een film die, met uitstekende acteurs, in
een boeiend verhaal het probleem, van
de kwakzalverij aan dei orde stelt.

Toegang 14 jaar. ENTREE 75 CENT.
Deze film is ten volle Uw aandacht waard!



'n LaMer menu
voldoet U!

Damnieuws
Volgende week Woensdag spelen

wij onze tweede wedstrijd en wel
tegen V.K.D. II. Wij zien deze wed-
strijd vol vertrouwen tegemoet en
hopen dan ook dat deze wedstrijd
in een overwinning zal eindigen.

De uitslagen zijn:

J. Hoogendijlc-L.Y. Vink 0-2
L.E. Haagen-R. Mulder 0-2
M. Weber-C. Draijer Sr. 1-1

J. van Dijk-P. Versteege 1-1

K. Mak-G. ter Wolbeek 1-1

Puzzlerit uitgesteld

De voor Zondag j.1. vastgestelde
puzzlerit voor auto's en motoren,
van de motorclub Zandvoort moest
op het laatste moment tot een nader
te bepalen datum worden uitgesteld,
daar één der leden van de organi-
serende vereniging, de heer Bie-
mont, nog vrij onverwachts was
overleden.

Tafeltennis

Uitslagen 10 October:
T.Z.B. 2-Columbia 2 0-10

't Spinneweb 1-T.Z.B. 1 8-2
Programma 17 October:

T.Z.B. 1 heren-Corodex 1 heren.
T.Z.B. 1 dames-Johez 4 dames
D.S.B. 2 heren-T.Z.B. 2 heren.
Maandagavond 8 uur dames en

heren Ie team. 2e team heren hall
zeven tram. Zeven uur spelen. Ba-
kenessergracht 10 D.S.B.

Oefening Staalt Spieren
Handbal: Voor a.s. Zondag is

slechts één wedstrijd vastgesteld.
Meisjes: Zandv.m. 2-O.S.S. 2.15 u.

Een mooie gelegenheid voor de
handballers(sters) om zich ten
volle aan de training op Zaterdag-
middag te wijden.

Volleybal: Met inbegrip van een
ingelaste wedstrijd, kwamen alleen
de heren in de afgelopen week
tweemaal in het veld.

De uitslagen luiden:
Maandag: O.S.S.-W.I.K. 4-0

Woensdag: O.S.S.-O.G.
Voor de komende week is alleen

een wedstrijd voor de dames vast-
gesteld en wel:
Maandag: O.S.S.-Haarlem 8.30 u.

Boeiende televisie-avond

Van „puntjes en streepjes" hadden
we óók boven dit artikel kunnen
zetten, omdat we tijdens de boeiende
televisie-avond, welke de fa. F. H.
Penaat te Zandvoort Dinsdagavond
in „Zomerlust" aanbood, uit de
populair-technische uiteenzettingen,
welke de heer Vollemans van „Phi-
lips Nederland N.V." te Eindhoven
op de hem eigene prettige wijze
gaf, hebben geleerd dat het systeem
waarop de televisie berust, wat het
beeld betreft, dat op het scherm
verschijnt, bestaat uit puntjes en
streepjes. Stelt U zich dat eens voor:
in Engeland ruim 400, in Nederland
ruim 600 en in Frankrijk ruim 800
puntjes en streepjes in '/js seconde,
liet lijkt onbegrijpelijk, maar het
is toch zo! We hebben héél veel ge-
leerd van deze televisie-expert op
deze avond, een avond die uitmuntte
door een gezellige, prettige sfeer,

want de heer en mevrouw Penaat
weten het hun gasten — en dat
waren er deze avond ruim 150 —
in alle opzichten naar de zin te
maken.

Vijf televisie-toestellen van uit-

eenlopende soort en natuurlijk alle

van Philips, waren deze avond op

U wilt nu
een Televisie!?

Betaal hem dan uit Uw inkomen.
Wij financieren deze voor U

zonder rente-berekening
Keuze uit ERRES - PHILIPS

TELEFUNKEN.

Radio-, Televisie- en Wasmachine specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELER 2658

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
U zult verbaasd staan wat U dat scheelt.

Slagerij LA VIANDE
TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1

Vleesreclame:
DOORR. OSSELAPPEN

ƒ1,85 500 gr. ƒ3,40 1 kg.

RIBLAPPEN en MAGERE LAPPEN
ƒ2,30 500 gr. ƒ4,— 1 kg.

SOEPPAKKETJE ... ƒ0,85

SCHOUDERCARB. . . ƒ1,85 500 gr.

100 gr. Pekelvlees en l £0*4
100 gr. Hamkaas f OO UU
250 gr. GEK. WORST 80 et.

Radio en Televisie

Rijwielen
Rudge - Locomotief - Fongers

Wasmachines
• (BICO) ƒ169—

Stofzuigers
Holland Electro, Ruton, Excelsior enz.

Uitgebreide collectie

verlichtings-artikelen

Eventueel betaling in overleg.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2914

Drommel hee/t 2n automaat,
Voor fcopers vroeg of kopers laat.

En in tin winkel een sortiment,
In rokerskringen alom bekend.

Slgarenmagazljn DROMMEL
HALTESTRAAT - TELEF. 2151

Woninginrichtingsbedrijf

Fa. L. Balledux & Zonen
HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596

MATHIJS MOLENAARSTRAAT 6

*

Ook voor
meubel-
stoffering

in Zandvoort Uw aangewezen adres!

In onze eigen werkplaats verzorgen wij alle

reparaties aan en het opnieuw overtrekken

van Uw1 meubelen!

VRAAGT EENS VRIJBLIJVEND PRIJS-
OPGAVE EN INZAGE VAN ONZE

STALENBOEKEN.

Ziet onze sliowrooms Haltestraat 27-29.

Wij zijn aangesloten bij het
Kennemer Financieringsinstituut.

Woningruil:
Aangeb.: ruime 4-kamer woning te Den Haag.
Gezocht: ruime woning, liefst met garage, te

Zandvoort. Hoge huur geen bezwaar. Br. no.
20-2 bureau van dit blad.

Wacht niet tot het te laat is

bestelt nog heden voor huis of tuin Uw

bloembollen b iJ:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

U vindt ze daar in rijke variatie.

Elke dag verse bloemen!

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Autorijlessen %<£&£%*
Autorijschool IJmond

Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.
GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.
337S. '

vernuftige wijze opgesteld, zodat
een elk in staal was op rustige en
onbelemmerde ' wijze te genieten
van hetgeen de A.V.R.O. deze
avond voorschotelde. Vóór de pauze
aan de lichte muze gewijd, daarna
een televisiespel „Lol uit de loterij".

Het werd ook nu weer, evenals
vorig jaar de „Radio-avond", een
genotvol verpozen Dinsdagavond in

Zomerlusl.-De heer Vollemans bren-
gen wij gaarne een woord van
welgemeende dank en hulde voor
de unieke wijze, waarop hij zijn

gehoor voortdurend weet te boeien
en wij betrekken daarin tevens de
heer en mevrouw Penaat, die deze
„televisie-stunt" de eerste in Zand-
voort, m samenwerking met Philips
organiseerden. Zulk een in alle op-
zichten geslaagde avond kan niet
zonder gevolgen blijven en daarom
is het tenslotte toch begonnen.

Geslaagd
Voor het examen logopaediste

(slem en spraakheelkundige) slaagde
Mej.T.W. Kampes, Wilhelminaweg 9

alhier. Onze hartelijke gelukwensen!

PHILIPS
RADIO
seizoen '55-'56

PHILIPS RADIO voor iedere beurs
vanaf ƒ80,— of ƒ1,— p.w.
PHILIPS RADIO: Bi-Ampli met 2

luidsprekers en gescheiden versterkt
voor hoge en lage tonen ƒ438,— of
ƒ4,50 p.w. Philips Radio met gra-
mofoon, staand meubel met opberg-
ruimte voor platen, ƒ 559,—. Met
wisselaar en diamant ƒ698,— . Heel
mooi van toon en uiterlijk!

PHILIPS platenspeler en wisselaar.
GRAMOFOONPLATEN. Kiest Uw
eigen programma, gezelligheid voor
de komende wintermaanden. Wij
hebbeni thans voor U een, prachtige
salonkast voor het inbouwen van
Uw platenspeler of wisselaar. Sier-
lijk en solide van uitvoering. Wij
leveren U dit prachtige meubel
onder garantie.

PHILIPS BANDRECORDER.
PHILIPS Hoogtezon BIOSOL ƒ198,-
of ƒ11,90 p.m. U houdt een zonnig
uiterlijk en blijft fit. Philips Inphra-
phil: Pijnen verdwijnen.
STOFZUIGERS: Div. merken op
slee, Excelsior, Ruton, Hoover, Hol-
land-Electro etc. Vanaf ƒ2.— p.w.
Wij leveren wasmachines, droog*-

machine9 en alle andere huish.

apparaten. Komt U eens kijken en
luisteren? Wij regelen desgewenst,
na persoonlijk overleg, de betaling
met U. Wij adviseren U steeds het
beste!

Erkend Philips Service Dealer.

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Taxi?
f 2600

BELLENll

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijkt prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't zlekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. AardappelhandelAQAI Prineetteweg 1f

• DwU Telef. 2066



OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Kosteloze inenting

tegen pokken

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend, dal op
Zaterdag 22 October a.s. des na-
middags 3 uur, in hel Consultatie-
bureau aan de Poslslraat alhier,

de gelegenheid zal zijn opengesteld
tot kosteloze inenting of herinen-
ting tegen pokken van hen die zich
daartoe aanmelden of daartoe wor-
den voorgebracht. liet verdient aan-
beveling, behoudens bijzondere om-
standigheden, alleen kinderen be-
neden de leeftijd van, twee jaren te
laten inenten. Voorafgaande raad-
pleging van de huisarts is gewenst.
Verzocht wordt trouwboekje van

de ouders of geboortebewijzen van
de kinderen mede te brengen.

Zandvoort, 12 October 1955.

Burgemeester en
Wethouders voornoemd,

De' Burgemeester,
VAN FENEMA.
De Secretaris, "~

,

W. BOSMAN.

Z.V.V. Zandveertmeeuwen
Afd. voetbal. De uitslagen van de

j.1. Zondag gespeelde wedstrijden
waren:

H.F.C. 1-Zandvoortm. 1 2-1
H.F.C. 3-Zandvoortm. 2 1-0
Zandvoortm. 3-H.F.C. 4 3-3
Haarlem 5-Zandvoortm. 4 6-0
Zandvoortm. 5-Ripperda 2 1-4
Zandvoortm. 6-H.F.C. 8 2-2
Zandv.m. jun. a-H.F.C, b 4-1

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Kromhoul-Zandvoortm. 1 3-1

Zandvoortm. 2-S.I.Z.O. 3 0-1

Zandv.m, adsp. a-Bl.daal a 4-0
Zandv.m. adsp. b-Nw.Vennep 1-3
Zandv.m. adsp. c-D.C.O. b 0-3

In verband met de interland voet-
balwedstrijd Nederland-België is

voor a.s. Zondag slechts een zeer be-
perkt programma vastgesteld.

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 6-Hillegom. 4 9,45 u.

Zandv.m. jun. a-Schoten a 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-V.V.H, b 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. I-De Geuzen 1 4u.
R.C.H. a-Zandv.m. adsp. a 4 u.

Zandv.m. adsp. b-D.C.O. a 3 u.

V.V.H. c-Zandv.m adsp. c 3,30 u.

.Afd. Handbal.
Dames: Zandvoortm.-H.O.C. 2-16

Heren: Blauw Wit-Zandv.m. 9-13

Meisjes: Zandv.m. 1-IJmond 2 6-0

Zandvoortm. 2-Concordia 2 0-7

Jongens: O.S.S. 1-Zandv.m. 1 3-3

In elk seizoen,

chocolade van GROEN I

Hallestraat 18 - Telef. 3403

Ledenvergadering De Hanze
De R.K. middenstandsvereniging

„De Hanze" hield Woensdagavond
in café-restaurant „De Rotonde"
een ledenvergadering, welke vrij

druk bezocht was. De aan de beurt
van aftreden zijnde bestuursleden
werden allen bij acclamatie her-
kozen. Tot secretaris van de ver-
eniging werd benoemd de heer ATG.
Burger.

Verschillende vragen, de midden-
stand betreffende, schriftelijk inge-
diend door de nieuwe geestelijk

adviseur der vereniging, kapelaan
Cornelisse, vormden deze avond, een
onderwerp van bespreking.
Besloten werd, het komende win-

terseizoen een maandelijkse con-
tact-avond te beleggen waarvoor de
leden vragen kunnen indienen bij

het bestuur, welke op deze avond
dan zullen worden behandeld.
Kapelaan Cornelisse woonde de

vergadering bij.

Opening «Het huif i.d. duinen»
De officiële opening van het be-

jaardentehuis „Heb huis in de dui-
nen" aan de Zandvoortselaan is

vastgesteld op Donderdag 27 Oct.

des morgens .om elf uur.

Eerste lustrum Zandvoortse
accordeonvereniging
De accordeonvereniging „Zand-

voort" hoopt op Zaterdag 29 Oct.
ter gelegenheid van haar eerste
lustrum een feestconcert te geven
in theater Monopole. Hel in de
loop van dit jaar gevormde jeugd-
orkesl zal op deze avond voor het
eerst optreden. Hel ensemble „De
Mirlitons" met conference, kunst-
fluiten en jodelen zal deze avond
opluisteren, terwijl na afloop een
bal volgt.

Propaganda-lilmavond
dierenbescherming

In de benedenzaal van café-res-
taurant „De Rotonde" hield de afd.

Zandvoort van de Ned. vereniging
tot bescherming van dieren Don-
derdag 6 Oct. een alleszins geslaagde
propaganda-filmavond. De zaal was
ondanks het zéér slechte weer, bij-

na tot de laatste plaats bezetl en het
was zeker een verheugend ver-
schijnsel, dat zich onder de aan-
wezigen vele jeugdigen bevonden.
De voorzitter, de heer J. Volder,

toonde zich in zijn openingswoord
zéér verheugd over deze ongekend

grote opkomst alsmede voor de stij-

gende belangstelling en snelle groei
van de afdeling. Hij deelde daarna
de aanwezigen mede, dat het be-
stuur één dezer dagen zelfs verrast
werd met een gift van ƒ 300,— van
een dame uit Den Haag, bestemd
voor het te bouwen asyl. Tot zijn
spijl moesl spreker daarna mede-
deling doen van het feit, dat de
heer G. Nieuwenhuizen, voorzitter
van de bond, door ziekte verhinderd
was, deze avond bij te wonen. Zijn
plaats werd thans ingenomen dooi-

de heer J. Ivan uit Den Haag, pro-
pagandist voor de bond.

De heer Ivan deed zich hierna
kennen als een uitermate vlot en
prettig spreker met een grote er-
varing op het gebied van het leven
der dieren, speciaal wat de vogels
betreft. Zelfs de zang van verschil-
lende vogels wist hij op verbluffend
goede wijze te imiteren.

De prachtige films, hierna ver-
toond, werden door de heer Ivanl op
zéér bekwame wijze en met een
scherp oog voor de realiteit der
dingen, van commentaar voorzien.
We zagen allereerst een fraaie

zwart-wit film over verzorging en
verpleging van de huisdieren, daar-

na de prachtige kleurenfilm over
flora en fauna in de vier jaarge-
tijden en tenslotte de eveneens in
fraaie kleuren opgenomen film:

„Vogels in duin en plas" kostelijke
beelden tonend uit de vogelwereld
en van mooie plekjes in ons land.

De heer Volder bracht na afloop
spreker hartelijk dank voor de on-
gemeen boeiende avond, die hij zijn

gehoor had geschonken, een avond
waarvan alle aanwezigen bijzonder
genoten.

«Op hoop van zegen»
De toneelvereniging „Op hoop van

zegen" zal haar toneelseizoen openen
in theater Monopole met opvoerin-
gen van het blijspel „De nieuwe
veearts" op Donderdag 27 en Vrij-

dag 28 October.

Lezing voor reddingsbrigade

De bekende natuurvorser en pu-
blicist Kees Hana zal op Dinsdag 8
November in hotel Keur een lezing

komen houden over het onderwerp:
„Wonderlijke zeedieren leven in
onze kustwatcren". Deze avond
wordt georganiseerd door de Zandv.
Reddingsbrigade.

•>i
IBaer QX$ gaet, of foaer gïjrj gtaet,

hebend* üat men ïl gaebe gïaet"

Een eeuwenoud gezegde, dat juist tegenwoordig, nu de
mode zo da nadruk legt op een goed figuur, nog onver-

anderd geldt.

En van een goed figuur kunt U dank zij WALA verzekerd zijn.

Alléén

corsetten, gaines en beha's
geven het figuur van IEDERE VROUW de

Natuurlijke Elegance
Ook bij het dragen van Uw AVONDJAPON
corrigeert

onvolkomenheden en geeft U prettige

bewegingsvrijheid.

In de alombekende SPORTY-STEPINS en ROULETTE BEHA's
hebben wij steeds een ruime sortering.

Gedachtig de zegswijze

„Kleine geschenken

onderhouden de

„vriendschap"

wacht U bij aankoop
boven ƒ 10,—

een charmante verrassing

WALA Corsetterie

Mevr. Peters -Smit

Grote Houtstraat 110

Haarlem - Tel. 10605



Wat weten wij

(Vervolg)

van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat

Alsof het zo wezen moest lezen
wij in enkele nummers van het
Panorama die in de loop van de
maand September j.1. verschenen, in
een tweetal artikelen verschillende
interessante bijzonderheden over de
zee en het zeewater. Omdat deze ten
nauwste verband houden met het-
geen wij in onze artikelenreeks
trachten aan te tonen over de
geneeskracht van het zeewater,
willen wij gedeelten uit deze arti-

kelen onze lezers niet onthouden,
vóór wij terugkeren tot het weer-
geven van de meningen van ver-
schillende doktoren hierover en de
resultaten, die men er tegenwoordig
in het buitenland vooral, mee be-
reikt.

Het eerste artikel handelt over de
rijkdommen die de zeeën bevatten.
Een beschrijving wordt gegeven hoe
men in Hartlepool in het Engelse
graafschap Durham uit doodgewoon
Noordzeewater jaarlijks reeds vcor
millioenen guldens aan mineralen
haalt. Want één kubieke mijl zee-
water — en de mensheid kan be-
schikken over ongeveer 3200 mil-
lioen kubieke mijl — bevat ruw
geschat: 23 ton goud, 7 ton uranium,
26 millioen ton magnesium, '12.000

ton jodium, 5 gram radium, 6,5 mil-
lioen ton calcium, 900 ton .barium,"
350 ton arsenicum, 45 ton •zilver,;

40 ton koper, 20 ton lood, 20 ton
zink, 280.000 ton broom, 4 millioen
ton potas en nog een aantal andere
mineralen en zouten, die voor de
mensheid van bijzonder grote
waarde zijn. In het water, waarin
U zwemt of baadt, of dat U - ge-
filterd - inneemt, moeten dus in
uiterst kleine hoeveelheden al deze
dingen in beginsel aanwezig zijn en

is het dan zo vreemd, te veronder-
stellen dat dit ongetwijfeld invloed
heeft op het menselijk lichaam?

Aan de Golf van Mexico werd in

1941 de eerste grote zeewater-
magnesiumfabriek gebouwd, die nog
steeds jaarlijks vele duizenden kilo-

grammen magnesium produceert.
De Engelsen bleven niet achter en
bouwden in Hartlepool eenzelfde
fabriek. Ongeveer 85 tot 90% van
het magnesium, dat zich in het op-
gepompte zeewater bevindt, kan
men daar nu op vrij eenvoudige
wijze afscheiden. Dat men op de
ingeslagen weg voort zal gaan en
nog meer successen zal behalen, is

wel zeker. Want de schatten van de
zee zijn vrijwel onuitputtelijk.

Bovendien is het oppompen van
zeewater altijd stukken goedkoper
dan het graven van diepe mijnen.
Deze zee, die óók ons land omspoelt,
is rijk en kan een grote welvaarts-
bron worden. Men schat, dat binnen
zeventig jaar de kopermijnen op het
vasteland uitgeput raken, maar in

de golven, die op onze stranden
spoelen, bevindt zich o.m. óók ge-

noeg koper, om gedurende eeuwen
en eeuwen in de behoefte der mens-
heid te voorzien. Nog weet men-
niet, hoe men het uit het zilte water
kan winnen, tmaar de techniek en
de wetenschap (ook de medische
wetenschap) maken zulke snelle

vorderingen, dat het ons niets zou
verbazen als over zeventig jaar in

Zandvoort of Katwijk een grote

koperfabriek zou staan. Hetzelfde

geldt voor al die andere metalen
en zouten. En dan is er nog de
vruchtbare bodem, van de zee.

Koningin Juliana heeft op 18 Juni

van dit jaar in een rede voor de

De Herv. Jeugdver. DE VLIEGENDE SCHOTEL
brengt VRIJDAG 21 OCT., aanvang 8 uur, in theater Monopole

Grote Dr. Albert
Schweitzer-avond
de gebeurtenis van het jaar! -Met

1. Spreker JUNIUS INGERMAN. (Een naaste

medewerker van Schweitzer in het oerwoud).

2. Film „Het is middernacht Dr. Schweitzer".

(Een heldendicht van naastenliefde).

Kaarten voor deze bijeenkomst zijn te verkrijgen

bij Sigarenmagazijn Drommel, Haltestraat,

Boekh. Lorenz, Haltestraat en op de 21e October aan de zaal.

Octobermaand -Schoenenmaand
Wij brengen U een collectie "QUEENEES waar U van watertandt!

BABYQUEEN5 ) in CALFSSUèDE
zwart - beige - griis, vanaf ƒ 19,90

BROSSOIS Schoenhandel

De Fablo-film draait
en zal U zeker interesseren!

HEBT U interesse voor het product op zich,

laat U dan een bijzondere sortering

Fablo overhemden
voorleggen door

Maison De Nouveauté
KERKPLEIN 3.

Ook in KERKOHEMDEN een uniek sortiment!

leden van de Nederlandse jeugd-
gemeenschap en de Nederlandse
studentenraad reeds gewezen, op de
veelbelovende mogelijkheden van
de toekomstige voeding met wieren.
Het is inderdaad niet onwaarschijn-
lijk, dat wij in de toekomst niet

alleen landbouw, maar ook zee-
bouw zullen gaan bedrijven. Er zijn

nu reeds in de Stille Oceaan zee-
wiervelden, die zorgvuldig door
Japanse zeewier-boeren in stand
worden gehouden en waarop regel-

matig wordt geoogst. Doctor José-
phine Tilden van de universiteit

van Minesota heeft 2500 verschil-

lende soorten zeewier onderzocht en
vastgesteld, dat meer dan 500

soorten goed eetbaar zijn. Boven-
dien kwam zij tot de ontdekking,
dat elke soort zeewier tien tot

twintig maal méér mineralen bevat,

dan de op het vasteland geteelde

groenten. Sommige wieren hebben
in hun sappen méér vitamine A en
B dan levertraan en zijn bovendien
rijk aan eiwitten. Zeewier is gezond,

maar ziet er niet erg aantrekkelijk

uit en smaakt ook niet zo bijzonder

lekker. Maar .rauwe tarwe .is ook
niet erg smakelijk. Het gaat er nu
slechts om, een goede bereidings-

of verwerkingsmethode te vinden,

dan kan zeewier een van de belang-

rijkste en goedkoopste voedings-
middelen op deze aarde worden.

Als veevoer begint zeewier thans

reeds snel aan betekenis te winnen.

In Amerika b.v. brengt men reeds

gemalen wier op de markt voor
dierlijke consumptie. Bovendien
worden uit zeewier alginaten ge-

wonnen, die gebruikt worden voor
de fabricage van synthetische rub-

ber en het 'binden van voedings-

middelen zoals soepen, consumptie-
ijs, puddingen en voor het maken
van verschillende soorten textiel.

Dit alles is voor ons, die voor een

groot deel onze welvaart te danken
hebben aan de zee, zeker de moeite
waard om eens terdege te gaan
overdenken of het niet verstandig

zou zijn, ons nu alvast te gaan be-

zinnen op de nieuwe mogelijkheden,

die de zee ons bieden kan.

En dat daarbij de medische zijde

niet verwaarloosd mag worden en

ook niet wordt, dat bewijzen o.i. de
toenemende belangstelling en het

steeds verder gaande onderzoek dat

nien vooral in het buitenland de

laatste jaren aan dit alles wijden

gaat. Daarover in een volgend

artikel méér. - " K.

Propaganda-filmavond N.R.V.
In de theaterzaal van café-restau-

rant „De Rotonde" gaf het consu-

laat Zandvoort van de Nederlandse

Reisvereniging Vrijdag 23/9 ter

opening van het winterseizoen een
propaganda-filmavond, die véél be-

langstelling trok.

De consul, de heer N. Slootjes,

zéér verheugd over de grote op-

komst, wees er in zijn welkomst-
woord op, dat het consulaat Zand-
voort nog steeds leeft op de grens

van consulaat en afdeling, omdat
het ledenaantal 's zomers de 400

vèr overschrijdt, doch 's winters

weer terugzakt tot beneden dit aan-

tal, terwijl een permanent leden-

aantal van minimum 400 personen
vereist is, om tot afdeling te worden
verklaard. Spreker sprak de hoop
uit, dat volgend jaar, wanneer het
consulaat Zandvoort zijn tweede
lustrum, en de vereniging haar
gouden jubileum viert, óók Zand-
voort een afdeling zal geworden zijn

en wekte op, tot ledenwerving.
Door de heer H. A. Groen werden

de fraaie films over winterse
schoonheid in de bergen ingeleid en
van commentaar voorzien. Vóór de
pauze 3 korte films. .Na de pauze
de prachtige wintervacantie-film

van de eigen filmdienst der Nederl.

reisvereniging. Een film in prach-
tige kleuren, vól charme, gratie en
schoonheid.
De heer Slootjes bracht in zijn

slotwoord de heer Groen dank voor
diens prettige en onderhoudend
commentaar en deelde nog mede,
dat de eerstvolgende propaganda-
avond zal staan in het teken van:
„Vóór leden, door leden", > waarbij
leden van het consulaat films zul-

len tonen over hun - reizen, deze
zomer gemaakt, terwijl de eerste

wekelijkse - leden-contact-avond de
eerste Dinsdag van October in hotel

Keur zal worden gehouden.

Disco-avond
De Disco-avond, die de heer J.

Gebe, eigenaar van „Discotaria"
Woensdagavond j.1. hield in café-
restaurant „De Rotonde" en waar-
voor grote belangstelling bestond,
willen wij niet met een algemene
indruk afdoen. Wij komen daarom
op deze aangelegenheid in ons eerst-
volgend nummer nader terug.
Hetzelfde is het geval met het

uitreiken der nieuwe instrumenten
aan de Zandvoortse muziekkapel,
welke uitreiking Woensdagavond j.1.

door Zandvoort's burgemeester
plaats had.

Supp.-ver. Geel-Blauw
Voor de uitwedstrijd den Helder-

Zandvoortmeeuwen op Zondag 23
October a.s. kunnen belangstellen-
den zich opgeven bij onderstaande
adressen:

Jb. de Muinck, Zr. D. Bronderstr.;
Fa. Schutte-Kuipers, Vondellaan
(Kiosk); J. H. van Keulen Jr., Diaco-
niehuisstr. 5; W. Zwemmer, Kruis-
straat 10.

De prijs bedraagt voor leden der
supp.ver. ƒ3,— en voor niet-leden
ƒ5,75. Tijd van vertrek wordt nader
bekend gemaakt.

Niets verontrustends in Zand-
voorts gemeentebegroting

Wij vroegen Zandvoorts burge-
meester naar zijn mening over de
gemeentebegroting voor 1956 en of
deze hierin verontrustende elemen-
ten meende te moeten zien.

Naar het oordeel van Mr. H. M.
van Fenema is hiervan absoluut
geen sprake. Een tekort van bijna
anderhalve ton in een zó door de
oorlog gehavende gemeente, die
zich thans midden in het weder-
opbouw- en uitbreidingswerk be-
vindt, mag volgens hem zeker niet
verontrustend worden genoemd,
doch vèèl meer in dit verband een
zéér normaal verschijnsel.

„Eigenlijk is het zó", aldus Mr.
Van Feriema, „dat deze begroting
staat in het teken van „de kost gaat
voor de baat uit". Er is n.1. geen
sprake van dat bij de huidige snelle
groei der gemeente en het steeds
voortschrijdend wederopbouwwerk
de inkomsten der gemeente gelijke

tred kunnen houden met de uit-
gaven. Immers, er staan vele wer-
ken op stapel die véél geld vragen,
terwijl daaruit nog geen baten
voortvloeien. We moeten in Zand-
voort door deze zure appel heen en
naar mijn mening zal de eerst-
komende jaren het algemene beeld
van de begroting weinig afwijken
van het huidige. Wellicht zal > het
tekort nog wel wat groter worden,
want de wederopbouw en uitbrei-
ding gaan in steeds sneller tempo
voort, hetgeen noodzakelijk is, om
Zandvoort weer tot een allround
badplaats te maken. Maar het is

tevens mijn vaste overtuiging, dat
daarna jaren zullen volgen waarin
Zandvoort dubbel en dwars de ba-
ten zal krijgen van de uitgaven, die
nu moeten worden gedaan, en dan
zal zeker een voordelig saldo op de
begroting daarvan het gevolg zijn.

Bovendien werken de gemeenten
momenteel onder een staatsbestel,
dat weinig ruimte laat om de auto-
nomie der gemeenten te verstevigen,
iets, wat niet alleen in ons land,
doch in bijna alle landen wordt ge-
voeld, zoals op de internationale
burgemeesters-conferentie in Rome
zo overduidelijk gebleken is, want
dit was daar de algemene klacht,
die- één der belangrijkste punten
van bespreking heeft gevormd.

Dat dit in gemeenten, die het
ergst door het oorlogsgeweld wer-
den getroffen en 'die daardoor ab-
normaal wederopbouwwerk moeten
verrichten, tot welke gemeenten
toch zeker Zandvoort óók moet
worden gerekend, het allermeest als

een grote handicap en een ernstig
probleem wordt gevoeld, zal zeker
een ieder" duidelijk zijn.

Doch wat Zandvoort betreft, ben
ik vól goede moed. Onze gemeente
is gezond in hart. en nieren, geniet
een' grote crêdietwaardigheid en vol
vertrouwen zie ik daarom, ondanks
de ,minder prettige uitkomsten van
deze begroting,

(
de toekomst 'tege-

moet.



Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Voor Radio en Televisie
PHILIPS en GRUNDIG

Betaling óók in overleg

Eigen service-dienst Demonstraties thuis

(Vervolg).

Als eerste schoolmeester vinden
wij in de dorpsrekeningen van 1657
een zekere „meester Jacob" die

voor het klokluiden enig geld kreeg.

Men leest in die rekening:
„28 Augustus betaald aan Meester

Jacob voor klokluiden over den
heer van Brederode de somma van
ƒ10,-".
Tot het einde van de vorige eeuw

hebben in Zandvoort de functie van
schoolmeester bekleed:

J. Hercules tot 1670; H. Valeken
1670-1702; J. Verlaan 1702-1727;
T. Smit 1727-1742; IJ. Langeveldt
1742-1764; J. Koning 1764-1814;
J. Koning 1814-1857; J.E. Voet 1857-

1859; L. van der Wilk 1859-1865;

J. van der Heyden 1865-1890; C.

van der Werff 1890-1910, deze laat-

ste werd opgevolgd door H. de Jong.
Wij komen later op dit lijstje nog

nader terug voor aanvulling gedu-
rende de eerste helft van de 20ste

eeuw.
Een aanstellingsbrief voor een

schoolmeester mag in dit historisch

overzicht zeker niet ontbreken. Hier
volgt die van de heer J. Koning uit

1764:

„Wij, J. van Marselis, Heere van
Santvoort etc. doen te weten, dat
overmits de persoon van IJ. Lange-
veldt, zoo om redenen van zijn

zwakheid, als door zijne hooge jaren
afstand doet van zijn functie van
schoolmeester, koster en voorzan-
ger, waartoe hij was aangesteld bij

onze acte van 24 Juli 1742, tot ons
wederopzeggen toe en verder niet,

hebben het noodig geacht, dat de
gedachte dienstwaarneming zijn be-
hoorlijken koers hebbe. Zoo hebben
wij den Edelen, gerechte en Kerken-
raad aldaar geauthoriseerd en ge-;

last, dat zij naar een bekwaam, per-
soon zouden omzien, teneinde
eenige personen te hooren en zich

degelijk van hem doen informeren
en aan ons rapport van hun weder-
varen doen, opdat wij Hun Edele
van een vroom, bekwaam persoon
voorzien zouden, zoo is 't, dat wij
gehoord hebben het gerapporteerde
en op alles gelet, zoo hebben wij na
rijpe deliberatie den persoon van
J. Koning van Katwijk op Zee,

thans onder-schoolmeester te Loe-
nen, aangesteld en gecommiteerd,
,zooals wij hem aanstellen en com-
miteeren bij dezen, in plaats van
IJ. Langeveldt (edoch tot ons we-
deropzeggen toe en langer niet) tot

het kosters-, schoolmeesters- en
voorzangersambt tot Santvoort,
waarin hij zich, zoo in de onder-
wijzing der jeugd, als in den dienst

der kerk in allen ijver en naarstig-

heid tot de meeste stichting zal

moeten reguleren in opvolging van
de plakaten en ordonnantiën op
den school en kerkdienst bereyds

> geëmaneerd en als nog te emanee-
ren, en dit op een zodanig trakte-
ment en zulke voordeelen, als zijn

voorganger heeft genoten »of had
kunnen genieten".

Actum, 25 October 1764.

Was getekend J. v. Marselis.

Er was in al die jaren maar één
onderwijzer, niettegenstaande er
zoals eveneens bekend is, toen reeds

ver over de honderd kinderen wa-

ren. In het jaar 1800 genoot deze
schoolmeester een jaarsalaris van
ƒ 150,—, doch, hij mocht daarbij

een schoolgeld heffen dat drie cent

per week per leerling bedroeg. La-
ter werd dit schoolgeld tot ƒ2,

—

per jaar verhoogd. Er was toen in

die jaren geen sprake van, dat deze
kinderen elke dag de school bezoch-
ten. Leerplichtwet bestond niet en
wanneer de kinderen thuis moesten
helpen — en dat gebeurde nog al

eens — dan bleven ze eenvoudig
weg. Met ƒ 2,— per jaar kwam de
schoolmeester derhalve beter uit,

dan met de drie centen per week.
In 1823 werd de oude school ver-

bouwd, nadat daarover herhaalde-
lijk klachten waren geuit door de
schoolopziener Prinsen. De kosten
van deze verbouwing waren ƒ1200,-.

Maar óók na de verbouwing bleven
de klachten binnenstromen. Nu over
het te grote aantal kinderen, waar-
door van het onderwijs maar wei-
nig terecht kwam. In 1841 werd toen
eindelijk een hulp-onderwijzer aan-
gesteld. Deze kreeg een salaris van'

ƒ 100,— per jaar plus vrij kost en
inwoning bij de schoolmeester. Deze
moest die hulp grotendeels zelf

betalen want dat kostgeld werd op
ƒ150,— per jaar gerekend. Het
schoolgeld moest dus weer ver-
hoogd worden. Het werd toen zes

cent per week, maar één cent van
dit bedrag moest worden gestort in

de gemeentekas.
Wie echter mocht denken, dat er

bij zulke krenterige tractementen
gebrek aan onderwijzers was, ver-
gist zich. In 1850 b.v. vroeg in

Zandvoort een zekere G. Koning om
hier een bijzondere school te mogen
stichten, omdat hij nergens een
plaats als onderwijzer kon krijgen
wegens de massa's sollicitanten. Het
verzoek werd echter van de hand
gewezen, daar men de dorpsschool
voldoende achtte.

In 1857 moest J. Koning als

nemen wegens hoge ouderdom. Hij

kreeg ƒ 100,— pensioen en mocht
het baantje _van doodgraver nog
houden, dat hem ƒ50,— per jaar
opleverde. Na zijn dood vroeg zijn

weduwe om pensioen, maar dit

werd niet gegeven.

(Wordt vervolgd).

Cruys Voorbergh opende
winterprogramma «'t Helm» '

Hoezeer de belangstelling voor de
culturele kring „'t Helm" in Zand-
voort sinds Het vorig seizoen is ge-
groeid, bleek zeker wel uit de
openingsvoorstelling, die Donderdag
6 Oct. in theater Monopole gegeven
werd, een voorstelling, die zo goed
als geen onbezette plaatsen toonde.
Een verheugde voorzitter, Dr. J.

van der Meer, gewaagde daarvan in

een enthousiast openingswoord en
deelde mede, dat

c

het aantal inschrij-

vingen voor abonnementen voor het
komende .winterprogramma tot ruim
400 gestegen was, hetgeen " 35 %>
hoger is dan vorig jaar. Vervolgens
wekte hij op tot steun aan „'t Helm".
Het openings-programma dat men

deze avond 'aanbood, getuigde van
de voorname kunst, die men in

Zandvoort wil brengen en dat „'t

Helm" niet bezweken is voor de
aandrang van velen, die meenden,
dat met meer populaire kunst de
badplaats gebaat zou zijn, een be-
sluit, dat na aanvankelijke teleur-
stelling in de ontwikkelingsperiode
van deze culturele kring, thans
overduidelijk heeft aangetoond, dat
men door het volgen van deze weg
een wijs besluit heeft genomen,
want „'t Helm" kan er nu van ver-
zekerd zijn, de kinderziektes te
boven te zijn gekomen, waarbij zich
steeds wijdere perspectieven gaan
openen.

Cruys Voorbergh, Emmy Lopes
Dias en Cor Lemaire hebben met
hun kleinkunst-programma „Van
licht en donker", het talrijke pu-
bliek van begin tot einde in de ban
gehouden van deze verfijnde caba-
ret-kunst met dat geheel typisch
eigen karakter en raffinement dat
het aanschouwen van dit program-
ma zo ongemeen boeiend maakt.
Folklore uit diverse landen pas-

seerde de revue en het was alles

van een perfectie, zó volmaakt, dat
geen enkel ogenblik het contact met
de zaal verbroken werd. Volmaakt-
heid in doorleefde vertelkunst, in
costuum en mimiek. Volmaaktheid
in het grandioze pianospel van Cor
Lemaire, die zijn speelse melodietjes
aan elkaar laste in knappe en rake
composities en wij denken aan het-
geen hij verrichtte in Cruys Voor-
bergh's meesterlijke „vertellingen
van de maan" van Hans Christiaan
Andersen, in de drie Joodse volks-
liederen en in het bijzonder het
schrijnend tragische „Maikomash-
melon" waarmede het optreden be-
sloten werd en niet minder aan de

kostelijke verzen van Annie M. G.
Schmidt „Tussen de regels" en „Ik
zou 't nog eens over willen doen",
gebracht door Emmy Lopes Dias op
feilloos beheerste wijze.

Het werd een avond van louter
genieten en de fraaie bloemenhulde
die het artisten-trio aan het slot

van de avond in ontvangst had ,te

nemen was .nog slechts een flauwe
afschaduwing van de dank van een
opgetogen publiek dat zozeer van
deze opvoering genoten had. _K.

BURGERLIJKE STAND
7—13 October 1955.

Geboren: Anthonius Wilhelmus,
zoon van J. A. van Dam en D. M.
Houtman; Carolina, dochter van C.
Keur en K. Allis; Robert Herman,
zoon van C. J. H. Leen en A. W.
Martius ; Anja Cornelie, dochter
van P. A. C. Koel en J. E. Siezenga.
Getrouwd: J. P. Sloothaak en C.

F. .Lindeman; T. O. Sikkema en C.
F. Volder; J. K. Kroon en M. Ram-
kema.

Overleden: W. F. ten Bosch, oud
58 jaar, echtg. van J. P. Lichthart

;

F. E. Rog, oud 70 jaar, echtg.e. van
A. C. Mensen.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Oct. berijdbaar

16 3,34 10,30 15,52 23,— 7,30-14,00

17 4,09 11,— 16,27 23,30 8,00-14,30

18 4,44 11,30 17,— 24,— ,8,30-15,00

19 5,19 12,30 17,35 —,30 9,30-15,30
20 5,56 13,— 18,08 1,— 10,00-16,00

21 6,31 13,30 18,45 1,30 10,30-16,30

22 7,09 14— 19,27 2,30 11,00-17,30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

De prijzen omlaag!
Steeds als het de tijd is dat het rundvee op

•stal gaat, zakken de vleesprijzen. Ook bij:

Slagerij Burger
kunt U daarvan profiteren.

Bijvoorbeeld:

Lende
Rosbief
Entre Cöte
Staartstuk

f2,25
500 gram.

1 kg. Nïervet 90 cent
Zuiver EIGEN GESMOLTEN VET 55 et. 500 gr.

Vrijdag en Zaterdag:

750 gr. doorr. R.lappen f 2,35
enz. enz.

. Iedere Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. ham en 100 gr.,boterh.worst (69ct

Gebrs. Burger's .Slagerijen
Halteatraat 3 - Zandvoort - Tal. 2984-3643
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WONINGRUIL. Aangeb.

:

Ie etage, 4 kamers, A'dam-
Z. Huur ƒ55,— p.m. Gevr.:
soortgelijk huis te Zand-
voort of omgeving. Br. no.
21-2 bureau van dit blad.

Verloren:
GOUDEN SCHAKELARM-
BAND. Tegen goede be-
loning terug te bezorgen.
Mej. B. Bakels, Brederode-
straat 73, alhier.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

GOED TEHUIS GEZOCHT
voor een jong poesje.
Hogeweg 70 - Zandvoort.

TE KOOP: SMOKING
in zéér goede staat. Bil-
lijke prijs. Br. no. 13-19
bureau van dit blad.

Amsterdam - Zandvoort.
Angeb.: Ie flat, 4 k. badk.
m. ingeb. bad, keuken, wa-
randa en zolder, aan brede
weg bij het stadion. Gevr.:
huis of benedenhuis m.tuin
en. schuur, v. T. v. Seroos-
kerkenweg 61.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

GEVR.: Nette HULP in kl.

gezin, 1 a. 2 ocht. p. week.
Flat Favaugepl. 39', Telef.
2648.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Aanb. G. A. Burger, Zand-
voortselaan 10.

GARAGE te huur GEVR.
voor een personen-auto.
Br. no. 21-1 bur. v.d. blad.

GEVRAAGD: Net JONG-
MENS om opgeleid te
worden voor winkelbe-
diende. H. Schuilenburg,
Grote Krocht 5.

kunnen nog geplaatst worden als aank. stiksters en leerling

stiksters; geschoold of ongeschoold. Salaris volgens C.A.O.

SCHOOLSTRAAT 2
A. van der Mije en Zn.

Platenspeler
met moderne pick-up
3 snelheden, 2 saffieren

f74-
of ƒ1,— per week.

Ons grote succes:

Gramofoon
combinatie

Bestaande uit: Salonkast
(kleur naar keuze) met
verlichting. Platenspeler
met moderne pick-up.
Platenrek voor 75 platen.

10 gramofoonplaten naar
Uw keuze, samen voor

f 189,75
of ƒ2,— per week.

Wij hebben meer dan

1500
verschillende

gramofoonplaten

, Kom. eens kijken

naar de etalages van

Aankomend ELECTRI-
CIEN GEVR. H. Schuilen-
burg, Grote Krocht 5.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

FMwm^&wmj&m
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper_- Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Zaterdag 22 t.ra. Maandag 24 Oct. 8 uur

LANA TURNER - BONAR COLLEANO
PIER ANGELI - CARLOS THOMSON
in Joe Pasternak's

Meisjes zonder moraal
Een sensationeel verhaal, dat de diepste
roerselen van een verdorven vrouwenziel
blootlegt. In Technicolor. M.G.M.

Toegang 18 jaar.

Dinsdag 25 en Woensdag 26 Oct. 8 uur

ROBERT TAYLOR - AVA GARDNER
HOWARD KEEL in M.G.M.'s Technicolor

Texas onder terreur

Het hartstochtelijke drama van roekeloze
mannen en een verleidelijke vrouw.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 23 Oct. 2.30 uur speciale matinee

Het verhaal van een, trouwe hond, die 'n

Engelse para in Noorwegen naar de vei-
ligheid voert.

PETER LAWFORD - DONALD CRISP
ROBERT LEWIS in M.G.M.'s Technicolor

De zoon van LassieLa:
Toegang alle leeftijden.

VRIJDAG 21 OCTOBER gereserveerd voor de
voorstelling van DE VLIEGENDE SCHOTEL.

DONDERDAG 27 en VRIJDAG 28 OCT. gere-
serveerd voor de toneelver. „Op hoop v. zegen".

Wegens enorm succes handhaven wij onze reclame!

-v' II Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Runderlappen m. 250 gr. Niervet f2,

—

500 gr. Runderlappen v.a. f 1,65,

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

250 gr. heerlijke Dit week-end speciale
Leverworst 50 et. Varkenscarbonade-reclame:

122 9r"« a
.

m
. . i 0*5 ** 500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75

1 00 gr. Pekelvlees \
ww *** 500 gr. Schoudercarb. en 250 gr. Niervet ƒ2,—

1 50 qr. Ham 85 et.
500& kibcarbonade ƒ2,15

JeX II I Ïq -* 500 gr. HAASCARBONADE ƒ2,30
1 50 gr. pekelvlees 68 et. -nI -... M . . An ,
250 gr. heerlijke Geld.gek.worsl 85 et. fOO 9r

" °}k N,ervet
.. . .

™ c*"

•1 50 gr Pork 50 et
50° gr' e,9en gesmolten rundvet 70 et.

1 50 gr! Orig. Am. Corned beaf 60 et!
50° ar" Lende-Entrecóte f 2,35

Gemest Kalfsvlees voorradig!

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.

Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

Telef. 2236

TAX
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ/"\|
Prinsesseweg 15.DUL Telaf. 2066

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt'.

Neemt dus nu Uw besluit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit!

Inlichtingen: Mevr.Mary Hose
'TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

Nieuwe unieke sortering

Warmwaterzakken
van ƒ3,50 af.

Drogisterij Bouwman
Gedipt, drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Luxe auto te huur
" ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Wat voor feest of partij?
Alle» VERHUREN wij!

Glaswerk, poroelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2184

Wij blijven de gehele

winter geopend
Du9 ook onze BAMI en
NASSI GORENG kunt U
blijven bestellen. Tevens
prima ERWTENSOEP
verkrijgbaar.

In de wintermaanden
prima biljart.

Restaurant E. KEUR
KERKSTRAAT 27.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!
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Sinterklaas voorbereiding

Realiseren we ons wel eens, hoe
snel de tijd voorbijgaat? Nauwelijks
is het seizoen en de Zandvoortse
vacantietijd achter de rug, of reeds
doemt weer voor ons op de gezel-
lige Sint Nicolaastijd.
Het comité Sint Nicolaas-actie '55

heeft reeds weer aan onze Zand-
voortse winkeliers een circulaire

toegezonden, waarin de plannen
voor de aanstaande actie worden
uiteengezet. Men wijst er daarin op,

dat gelet op het grote succes, dat
deze actie het vorig jaar opleverde,
de actie voor dit jaar weinig van die

van het vorig jaar zal afwijken.
Dat wil dus zeggen, dat elke koper
bij de aan de actie deelnemende
winkelier bij aankoop van winkel-
waar voor elke bestede gulden een
zegeltje ontvangt, dat deze zegels
moeten worden opgeplakt op het
opplakvel en dat voor een nog
nader vast te stellen hoeveelheid
zegels weer een bezoek aan de goede
Sint kan worden gebracht, die weer
zal gaan zetelen in de lokaliteit aan
de Haltestraat naast het postkantoor
en waar dan voor het ingeleverd
aantal zegels (vorig jaar waren dat
er minimum 50) een keuze kan
worden gedaan uit de schat aan
cadeaux, die daar weer wordt ten-
toongesteld.
Deze actie was inderdaad het

vorig jaar een zéér groot succes en
heeft er belangrijk toe bijgedragen,
dat Zandvoorts inwoners kochten
bij Zandvoortse winkeliers.
Men stelt zich voor met de zegel-

tjes-uitgifte aan te vangen op
Zaterdag 12 November, terwijl van
Woensdag 23 November af Sint
Nicolaas met zijn knecht weer in
genoemde lokaliteit aan de Halte-
straat aanwezig zal zijn.

Het is uitermate prettig deze
nieuwe actie van onze Zandvoortse
winkeliers te mogen aankondigen,

„WURF-PRAET"

WULLÜM v.d. WURFF:
,JStraks wete we óók 's nach's

hoe laet of et is.'"

Strandschap Zandvoort

Het bestuur van het Strandschap
Zandvoort heeft dezer dagen de
ervaringen besproken, welke in het
afgelopen zomerseizoen zijn opge-
daan met de in 1954 ingevoerde
wijziging van de Verordening orde-
maatregelen, waarbij het gehele
strand voor baden en zwemmen
werd vrijgegeven. Het zomerseizoen
1954 — met zijn uitermate slechte
weersomstandigheden — leende zich
niet voor een juiste beoordeling van
de getroffen maatregel, maar het
afgelopen seizoen 'kenmerkte zich
door een enorm bezoek aan het
strand.

Een officiële schatting noemt voor
het seizoen 1955 een aantal van
3.000.000 strandbezoekers. Als ge-
volg van het aanhoudende fraaie
zomerweer, was de temperatuur
van het zeewater van dien aard,

dat een niet te schatten aantal
personen zich tot het baden en
zwemmen in zee liet verlokken.
Alhoewel de politie met alle haar
ten dienste staande middelen de
baders en zwemmers „in de hand"
trachtte te houden, teneinde een
veilig baden en zwemmen te waar-
borgen, kon zij echter niet voor-
komen, dat drie personen daarbij
het leven moesten laten. Tengevolge
van het doortastend optreden van
enkele badgasten en* de Zandvoortse'
Reddingsbrigade konden drie andere
personen tijdig van een gewisse
verdrinkingsdood worden gered.
Het strandschapsbestuur consta-

teerde, dat het algemeen toestaan
van baden en zwemmen ook uit een
oogpunt van openbare veiligheid als

geslaagd mag worden beschouwd.
Een ere-saluut werd gebracht aan
de Zandvoortse gemeentepolitie en
het haar assisterende rijkspolitie-

detachement voor de toegewijde
zorg voor de veiligheid van de zich

in zee bevindende personen, als-

mede aan de leden van de Zand-
voortse Reddingsbrigade, welke zich

belangeloos in hun vrije tijd voor
de bewaking van het strand be-
schikbaar stelden. Aan politie en
reddingsbrigade is het voor een
groot deel te danken, dat het vrij-

geven van het strand een goede
maatregel bleek te zijn, welke door
de strandbezoekers zeer werd toe-

gejuicht.

Aan de hand van de binnengeko-
men rapporten schonk het bestuur
van het Strandschap nog aandacht
aan de volgende punten.

Telefoon. Het gemis van telefoon-

aansluiting op het strand vormt een
handicap bij het alarmeren van de
politie bij ongevallen e.d. Het
Strandschap zal zich tot het dis-

trictshoofd der P.T.T. wenden met
de vraag of het technisch mogelijk
is op het strand enkele telefoon-

aansluitingen tot stand te brengen.
Politietoezicht. Gezien de vele en

omvangrijke taken waarvoor het

temeer daar het afgelopen jaar

maar weinig actie-vol was en wij

hopen in ons volgend nummer, dat

weer een Haltestraat-nummer zal

zijn, de details van deze actie te

kunnen mededelen. Vooral in het
belang van onze sinds vorig jaar
gevestigde nieuwe winkelbedrijven,
waarvan de eigenaren zéér nieuws-
gierig zijn om deze details te ver-
nemen, omdat zij hiervoor, naar ons
bleek, grote interesse hebben.

Zandvoortse politiekorps in de zo-
mermaanden wordt gesteld is onvol-
doende personeel beschikbaar voor
surveillance op het strand en in de
duinen. De burgemeester zal zich
over te nemen maatregelen beraden.
Veiligheidsmaatregelen. Het be-

stuur kwam tot de conclusie, dat
het noodzakelijk is, het toezicht op
de baders en zwemmers uit te
breiden door het in dienst stellen
van een of meer, met gediplomeerde
redders bemande, motor-reddings-
vletten. De daarmede gepaard
gaande kosten zouden het budget
der gemeente Zandvoort aanmer-
kelijk bezwaren.
Het bestuur beraadt zich nog

omtrent een vorm waarbij deze
lasten op basis van vrijwilligheid
gedeeltelijk zullen kunnen worden
gedragen door de gemeenten Am-
sterdam en Haarlem, waaruit het
belangrijkste contingent badgasten
afkomstig is.

Aan het slot van de vergadering
werd afscheid genomen van mevr.
Mr. A. M. E. Lerner-Post, die sinds

de oprichting van het strandschap
de gemeente Amsterdam als plaats-
vervangend lid heeft vertegenwoor-
digd. Haar werd als blijk van
waardering een boekwerk aange-
boden. ƒ„ .

Rapport Zandvoortse

Reddingsbrigade

Het bestuur van de Zandvoortse
Reddingsbrigade heeft dezer dagen,
— mede op verzoek van het ge-
meentebestuur van Zandvoort —
een rapport samengesteld over de
verrichtingen van de brigade in het
afgelopen seizoen. Hierin wordt
vastgesteld, dat ondanks actief pos-
ten deze zomer drie verdrinkings-
ongevallen zijn voorgekomen, t.w.

resp. in de maanden Juli, Augustus
en September, waarbij een Indo-
nesiër, een Duitse vrouw en een
Amerikaans soldaat het leven, ver-
loren, vermoedelijk doordat zij niet

op de hoogte waren van de gevaren
van de zee.

Hiermede in verband wordt ge-
adviseerd in elk kleedhok] e, zowel
van de strandpachters als van de
badinrichtingen, in drie talen de
zgn. „Tien geboden voor baders en
zwemmers" aan te brengen. Voorts
het aantal waarschuwingskorven
van 4 op 5 te brengen en deze te

voorzien van een duidelijker aan-
wijzing. Het wordt wenselijk geacht,

de reddingskastjes die naast de
afrastering van de duinreep zijn

geplaatst, een dertigtal meters meer
naar zee te brengen en bij elke
consumptietent een stok met grijp-

touw in koker te plaatsen. Het lijkt

het bestuur voorts- noodzakelijk dat
een of meer reddingsvletten van
een hulpmotor worden voorzien.

Over de vrijwillige medewerking
van een groot aantal leden bij het
posten is het bestuur zéér tevreden,

doch dit aantal dient noodzakelijk
te worden vergroot, mede met het
oog op de bestaande plannen, de
surveillance langs de kust uit te
breiden.
Het bestuur stelt vast, dat zelfs

met de meest perfecte beveiligings-
maatregelen verdrinkingsongevallen
óók in de toekomst niet zullen uit-

blijven en meent daarom, dat de
eerste zorg van elke Nederlander

HOTEL BOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Hei gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

o.a. optreden van

MR. CHARLY
de bekende

Televisie-chimpansé

*
ZONDAGS MATINEE

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDINGÜ
SCHEEPJES WOL

NEVEDA WOL
LEITHEN WOL
DURABLE WOL

SPECIALE AANBIEDING:
JUMPERWOL 100 gr.

van f 1,98 NU f 1,79

Grootste speciaalzaak in wol!

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

en buitenlander dient te zijn, de
zwemkunst machtig te worden, met
als tweede taak het leren van het
„reddend" zwemmen.
Een beroep wordt tenslotte ge-

daan op alle Zandvoortse inwoners
om daadwerkelijk mede te helpen,
het aantal verdrinkings-ongevallen
zo laag mogelijk te houden, hetzij

door vrijwillig posten tijdens ""de

zomermaanden of door het verlenen
van financiële steun.
Het rapport heeft in de vergade-

ring van het „Strandschap Zand-
voort" een onderwerp van bespre-
king gevormd.

Radio-amateur-wedstrijden
De contactcommissie „culturele

belangen" te Zandvoort deelt mede,
dat bij de afdeling Algemene zaken
ten raadhuize formulieren kunnen,
worden verkregen, welke benodigd,
zijn voor deelname aan de door de
Nederlandse Programmadienst voor
radio-Luxemburg in dit seizoen te
organiseren wedstrijden tussen Bel-
gische en Nederlandse amateurs uit

verschillende gemeenten.
Het betreft hier uitsluitend alleen-
staande solisten. Op het deelnemers-
formulier moet o.m. worden inge-
vuld, wat men voornemens is te
zingen, te spelen of voor ze dragen.'

Advertentie Parf. Hïldering
Zie pagina 5.



«De vluchteling wacht
op Uw sleutel .

»

De Nederlandse Federatie voor
vluchtelingenhulp, het overkoepe-
lend orgaan van alle grote in ons
land -werkzame organisaties voor
vluchtelingenhulp, organiseert in de
week van 24-29 October a.s. een
Nationale inzamelingsactie om
daarmede gelden beschikbaar te

kunnen stellen voor:

a. vluchtelingen, die in sociaal

moeilijke omstandigheden ver-
keren, zoals ouden van dagen,
kinderen, invaliden, t.b.c.-pa-

tiënten, invalide kinderen, enz.

voornamelijk in Oostenrijk;

b. het vluchtelingenwerk in en
buiten Nederland, dat verricht
wordt door de organisaties die

tezamen de Federatie vormen.

De inzameling zal geschieden door
een huis-aan-huis-collecte, terwijl

voorts oude sleutels zullen worden
ingezameld. Elk gezin heeft wel
minstens één oude sleutel te missen
en als in geheel Nederland deze
oude sleutels (en géén andere oude
materialen) kunnen worden opge-
haald, betekent de waarde aan oud
metaal een belangrijke bijdrage
voor de inzamelingsactie.
Voor deze Nationale inzamelings-

actie is alhier het volgende plaatse-
lijke comité gevormd:

Mevi\ A. B. Bart-v.d.Plas,

van Ostadestraat 18;

Joh. C. Jung Sr., Wilhelm.weg 10;

H. A. de Jong, Oranjestraat 14;

W. v.d. Ban, Westerparkstraat 13;
F. Poots, Bilderdijkstraat 1;

A. Loos, J. P. Heijeplantsoen 4;

J.J. Plantenga, Kostverl.straat 57;

M. Doornekamp, Regentesseweg 9,

aan welk laatste adres het secreta-
riaat van het comité is gevestigd.

Aanmeldingen van hen die als

collectant(e) aan deze actie willen
medewerken worden gaarne aan
vorenstaande adressen ingewacht.
Voor de inzameling van oude sleu-
tels doet het comité een beroep op
de plaatselijke jeugdorganisaties.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

Houdt de winter uit handen en voeten.

Disco-avond
Het moet voor de gramofoon-

platen liefhebber en verzamelaar —
en naar de grote opkomst te oor-
delen zijn dat er in Zandvoort zéér
velen — wel een groot genot ge-
weest zijn, de eerste discotaria-
disco-avond, welke de heer J. Gebe
op Woensdag 12 October in café-
restaurant „De Rotonde" hield, bij

te wonen. Want deze avond was voor
de gramofoonplaten-enthousiast niet
alleen bijzonder leerzaam en inte-
ressant; er is bovendien uit ge-
bleken, dat avonden als deze ge-
splitst dienen te worden in klas-
siek, populair en jasz om elke in
de zwarte schijf belangstellende
volkomen tevreden te stellen. Dit
kan onmogelijk in één avond en de
heer Gebe, die een verbluffende
kennis op dit gebied bleek te be-
zitten, zegde dit tot onze blijdschap
ook inderdaad toe.

- Leerzaam en interessant was deze
avond door de knappe technische
uiteenzetting, die de heer Gebe gaf
over de geluidsweergave, de zgn.
„High Fidelity", aangepast aan de
ruimte, waarin de klanken worden
weergegeven en die, bij een goede
toepassing de werkelijkheid kunnen
benaderen, zoals wel duidelijk bleek
uit Beethoven's „Für Elise", eerst

door Annie Gebe op de piano vóór
gespeeld en daarna, door Hans
Henkemans op de plaat herhaald.
Er was bovendien véél schoons te

genieten en wij denken aan de

Doktersdienst
, A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,
Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

prachtige opname van Mozart's
„Ave Verum", een deel van de
platen-serie „Music for the Millions"
een unieke serie van populair-
klassiek die wij een elk kunnen
aanbevelen.
5^Dë leuke verloting, waarbij wij
in gedachten onze keuze reeds had-
den bepaald op Kathleen Ferrier's
verzamelde liederen, deed ons deze
prachtige langspeel aan onze neus
voorbijgaan, omdat wij nu eenmaal
nóóit gelukkig zijn in een loterij,

maar was daarom als prettig ge-
baar van de heer Gebe ten, volle te

waarderen.
Wij hopen, dat de heer Gebe nog

véél van deze avonden zal organi-
seren, maar dan — zoals wij reeds
zeiden— gesplitst en onzerzijds héél
graag een avond klassiek. De be-
langstelling voor deze avonden zal

zeker nog groeien, want ï'eeds deze
eerste avond werd een zéér groot
succes, waarmede wij „Discotaria"

van harte geluk wensen.

Jac. Koper
Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460

Begrafenissen en crematies.

Eerste Zandvoortse
rouwkamer-inrichting

Gelegenheid tot opbaren

Politie-kleinkunst-avond

De Zandvoortse politie sportver-
eniging hoopt op Zaterdag 22 Oct.
in „Zomerlust" haar leden, dona-
teurs en ere-gasten een avond van
kleinkunst aan te bieden. Een caba-
retprogramma onder de titel „Vro-
lijkheid viert hoogtij" zal door het
gezelschap „Roland Wagter" ten
tonele worden gebracht. Na afloop
volgt een bal onder leiding van de
heer J. L. van Duijn met medewer-
king van het ensemble „De Noten-
krakers" o.l.v. Jan Kemp.

Jaarvergadering P. v.d. A.
Tijdens de gehouden jaarvergade-

ring van de afdeling Zandvoort van
de Partij v.d. Arbeid werd besloten,

een grote propaganda-actie te gaan
voeren. Het leden-aantal, dat op
dit moment 399 bedraagt, wil men
als eerste einddoel vóór het einde
van dit jaar hebben gebracht op
tenminste 450.

De gebruikelijke jaarverslagen
werden goedgekeurd en in de kas-
commissie werden benoemd mevr.
Heine en de heer Arnolds.
In de bestuurs-vacature A. Mole-

naar zal in de 'vergadering van
Vrijdag 28 Oct. worden voorzien.

Alg. bond van ambtenaren
De afdeling Zandvoort van de

Algemene bond van ambtenaren
belegt op Vrijdag 21 October een
vergadering in hqtel Keur, waar de
heer A. Nielsen, lid van het hoofd-
bestuur van de bond, zal spreken
over het onderwerp: „Ouderdoms-
voorziening".

Geeffhanden om
irots opre zijn

Toneelvereniging «Phoenix»
De toneelvereniging „Phoenix" zal

haar toneelseizoen openen op Zater-
dag 29 October met een opvoering
van de kluchtige comedie: „Een
echtgenoot gevraagd" door Florence
A. Kilpatrich. De uitvoering heeft
plaat-s in „Zomerlust". Na afloop
volgt een bal met medewerking van
„The Rhythm four".

HOOGWATER
H.W. UW. H.W. UW. Strand

Oct.- berijdbaar

23 7,55 15,— 20,16 3,30 12,00-18,00

24 8,55 16,— 21,23 4,30 13,00-19,30

25 10,07 17,— 22,45 5,30 14,00-20,30

26 11,30 18,30 —,— 7,— 15,30-22,00

27 —,04 4,— 12,33 19,30 4,00-10,30

28 —,55 8,— 13,21 20,30 5,00-11,30

29 1,41 8,30 14,03 21,— 5,30-12,00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Kou en Pij ra
wrijft U weg met

wmïiimm&-
WINTERPROGRAMMA

commissie voor huish.

en gezinsvoorlichting

De commissie voor huishoudelijke
en gezinsvoorlichting te Zandvoort
heeft het winterprogramma 1955-'56

bekend gemaakt, waaraan wij het
volgende ontlenen:
Op Maandag 17 Oct. vond in het

zaaltje aan de Tolweg no. 10 een
lezing met filmvoorstelling plaats

over het onderwerp „Fruit".

Op 24 en 31 October volgt een
cursus over bloemenschikken en
verzorgen van kamerplanten, te

verzorgen door de heren Pool en
Beun, bloemisten en kwekers te

Haarlem. De avond op 10/10 was ge-

wijd aan het verzorgen; van kamer-
planten met kleurendia's; de avond
op 24/10 brengt het verzorgen en
schikken van snijbloemen (met
lichtbeelden) en tijdens de slot-

avond zullen de aanwezigen daarin
zelf kunnen oefenen onder leiding

van de sprekers. Ook deze avonden
worden gegeven in het gebouwtje
Tolweg 10.

Op 7 November spreekt in hotel

Keur de bekende kinderpsychologe
mevr. Van Andel-Ripke over het
onderwerp: „Angst in het kinder-
leven".
Op 28 November, 19 December en

19 Maart in de zaal Tolweg 10

kook- en bakdemonstraties, respec-
tievelijk met het oog op St. Nico-
laas, Kerstmis en Pasen, te geven
door mej. Frenie, kook- en bak-
lerares aan het Gemeente Gasbe-
drijf te Haarlem.
Op 23 Januari wederom in de

zaal Tolweg 10 een lezing met film
over peulvruchten en de bereiding
daarvan.
Op 20 Februari spreekt in hotel

Keur Dr. A. van Leusen, arts te

Velsen, over het onderwerp: „Le-
vensaanvaarding", gevolgd door een
lezing op 12 Maart, eveneens in

hotel Keur door Drs. J.A. Schreu-
der uit Santpoort over het onder-
werp: „Problemen rond de middel-
bare scholier".

Tenslotte worden wederom diverse
cursussen georganiseerd, t.w. een
naai-cursus voor het knippen,
naaien en verstellen van kleding
voor volwassenen; een naai-cursus
voor het maken van kinderkleding
en het versieren daarvan; een lam-
pekappen-cursus en een viertal zgn.

„kook-voorwerklessen" voor het
bereiden van de dagelijkse maaltijd
en het verzorgen van gerechten
voor feestjes.

Alle gewenste inlichtingen over
dit programma worden verstrekt
door mevrouw A. Blaaubcer-Zwart,
Haltestraat 46.

Seizoenprogramma
Instituut voor arbeidersontw.
Het instituut voor arbeidersont-

wikkeling te Zandvoort heeft zijn

winterprogramma 1955-1956 bekend
gemaakt. Het vermeldt de volgende
culturele avonden:

20 October in „Zomerlust" een
filmavond, waar, na een uitge-
breid vóór-programma, werd ver-
toond als hoofdfilm: „De wonder-
dokter", een Franse speelfilm.welke
het probleem van de kwakzalverij
aan de orde stelt.

Op 24 November een lezing met
lichtbeelden door de heer G. Bloten
over het onderwerp: „Het leven der
oude Inca-Indianen van Peru".
Op 19 Januari spreekt de heer

J. F. Schultink, paedagogisch mede-
werker aan het stedelijk museum
te Amsterdam over „De diepere
betekenis van sprookjes".
Op 19 Februari een filmavond

onder de titel: „Gevecht met heb
water", van inleiding en commen-
taar voorzien door de cineast-jour-

nalist H. J. Stuvel.

Op 15 Maart zal de voordrachts-
kunstenares Mieke van Oorschot
voordragen uit werken van Ina
Boudier-Bakker; Simon Carmiggelt,
Annie M. G. Schmidt en Multatuli.

Na de pauze behandelt zij: „proza
en poëzie over negers".

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en, 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Medew. van het kerkkoor,
n.m. 7 uur: Geen dienst,

v.m. 9.30 "uur: Jeugdkapel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Pi of. Dr. M. A. Beek, uit A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Balcon-varia
Aerie: Zo Wullum, ik vin dat 't

maer knap koud wordt op ons
balconnetje.

Wullum: Jae jü, zó is 't zeumer en
zó zit je al weer in de Sunter-
klaestaid. 't Wordt zo langzaem
an weer taid, dat we gaen af-
spreke, wat we dit jaer an ver-
schillende mense in ons durp als

verrassing zulle gaen sture.

Aerie: Nou, daer hoef ik niet lang
over te denke Wullum, 'k had zo
'edocht an onze burgervaer moste
we dit jaer maer een sjokkelaede-
piertje sture om 'em nog effies an
't begin van 'fc vollegend jaer te

herinnere.
Wullum: Niet gek Aerie, niet gek.
En meneer Weber moste we maer
'es blai maeke met een foknossel-
tje, dat kan ie dan 't kommende
veurjaer op z'n toinslang schroeve.

Aerie: En voor meneer Hugenhols
weet 'k óók nog 'n best cadeautje
jü. Wat denk je van het nuwste
boek over 't vreemdelingenver-
keer? 't Hiet g'leuf ik: Hoe leer
ik in taid van een mum de knepe
van 't V.V.V. werk?"

Wullum: En de directeur van pu-
blieke werke wou 'k de nuwe
staelekaert van verf sture met de
handlaiding: „Nieuwe toe'estaene
kleure veur 't verreve van Zan-
verse hoisies".

Aerie: En nou je 't tóch over hoisies
> heb Wullum, an meneer Erdsieck

'n spreuk, 'k docht zo: „Wie hier
as vrind naer binne gaet, komt
nóóit te vroeg, maer steeds te

laet", of we zouwe 'em óók kenne
sture: „véél belove en weinig
geve".

Wullum: Dat laetste is verkeerd jü,
hardstikke verkeerd, 'k zou zegge,
't mot 'n spreuk zain veur z'n

kantoor. Wat denk je van: „Van
een kikker kan je gien vere
plukke", of van „Waer niet is,

verliest de kaizer z'n recht?"
Aerie: Laete we d'r nou maer 'es

effe over denke jü. Vollegende
week wete we dan wel wat méér.
En we hebbe 'elukkig nog 'n paer
weke de taid.

Wielrennen
Zondag j.1. hield H.S.V. „De

Kampioen" haar laatste clubwed-
strijd, bij de junioren wist Ab Tump
een fraaie 3e prijs in de wacht te
slepen, tSrwijl Jan Ramkema een
goede 4e werd.

Bij de A en B klasse wist Klaas
Koper, ondanks dat door een lekke
band hij een halve ronde (2,5 km.)
op een damesfiets x-eed, toch nog de
5e prijs te bemachtigen.

Op 19 April wordt de cyclus be-
sloten met een lezing door Dr. H.
Groot over het onderwerp: „Het
wonder van de sterrenhemel".
Buiten deze culturele avonden

organiseert het Instituut evenals
vorige jaren weer een Engelse les

voor beginners en gevorderden en
een arbeiders-avondschool, bedoeld
om op een prettige manier de
schoolkennis weer wat op te halen.



TE KOOP: goed brandende
haard, bruin tropical cos-

tuum m. 46, 3 leren jassen

(1 h. m. 46, 2 d. m. 38-40).

Stationsplein 19.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TET.EF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tob 1.30 uur geopend.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines mei lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,— . Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Adverteert in dit blad

Banketbakkerij BOSMAN, Kerkstraat, VRAAGT
voor direct

een meisje in de huishouding

Slagerij LA VIANDE
TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1

Rundvlees-reclame
500 gr. RUNDERLAPPEN van ƒ1,85 voor ƒ1,75
500 gr. Riblappen of magere lappen v^2,30 v./2,

LENDE f2,50 500 gr.

ROSBIEF ƒ2,40 500 gr.

BIEFSTUK ƒ3,20 500 gr.

SOEPPAKKETJE 85 et.

SCHOUDERCARB. .. ƒ1,85 500 gr.

500 gr. GEHAKT en j f 1 fiA
1 pakje MARGARINE J IjwV
150 gr. PEKELVLEES 60 et.

250 gr. Geld. gek. worst 70 et.

Zolang de voorraad strekt bij aan-
koop van elke 500 gram rundvlees
250 gram- RAUW VET Door U et.

A.s. Woensdag en Donderdag:
500 gram gehakt en
1 pakje Margarine voor .... ƒ1,60

Vraagt demonstratie

AUDIUM-
gehoorapparaten

LOOMAN
HALTESTRAAT 5 -

Alle
batterijen
voor alle

gehoor-
apparaten
voorradig.

Donderdagsavonds
tot 9 uur geopend

TELEF. 2174

3523Ons nieuwe telefoon-
nummer is thans

voor een binnen- of buitenlandse LEES-
MAP v.a. 35 CENT per week.

Elke 5e lezer die zich vóór 4 Nov. laat
inschrijven ontvangt een aardige verrassing.

Leesportefeuille „DE TIEN"
NASSAUPLEIN 1 - Zandvoort - TELEF. 3523

Wat op rookgebied U vraagt,
Vast staat, dat U zeker slaagt.

Wanneer U zich tot Drommel wendt,
Die aatistonds Uw verlangens kent.'

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Succes agenda's
Zak-agenda ss

KalendersDag-, week-, maand-

Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F. M. VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

Radio- en
gramofoon-

muziek
maken Uw huis

gezellig!

PHILIPS Radio platenspelers en
wisselaar. Philips Radio in iedere
prijsklasse een kwaliteitsproduct.

PHILIPS RADIO met drukknop-
systeem, prachtig van toon ƒ278,

—

of ƒ4,— p.w. Philips Radio-gramo-
fooncombinatie, met opbergruimte
voor platen ƒ559,—, met diamant en
wisselaar ƒ 698,—. Philips Radio
voor emigranten, diverse modellen!

PHILIPS BANDRECORDER.
GRAMOFOONPLATEN, ruime keu-
ze, 45 t. normaal en langspeelplaten.

Bezoekt onze afdeling. Bij afname
van ƒ 50,— aan gramofoonplaten
verlenen wij U crediet-service. Dit
geldt óók voor gi-amofoon-meubels.

Wij leveren: Koelkasten, wasma-
chines, droogmachines, strijkbouten,

haardrogers, broodroosters etc.

Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met U.

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

o.X! ?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Het zonnetje in huis

PHILIPS hoogtezon
BIOSOL ƒ198,—
of ƒ11,90 p.m.
U krijgt van ons ƒ10,—
terug, bij het aanschaf-
fen van een hoogtezon,
nadat U een vragenlijst heeft inge-
vuld. Vraagt bij ons inlichtingen!

PHILIPS hoogtezon houdt U de
gehele winter fit!

RADIO - TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltesiraat 18 - Telef. 3403

Belangrijke exclusieve

op Donderdag 27 Oct. v.m. 10 uur
in veilinggebouw De witte Zwaan, Dorpsplein 5.

Ten eerste een complete inboedel, wegens ver-
trek, w.o.: zwaar old Fin. eetkamer am., slaap-
kamer meubelen, staande lamp, schilderstukken,
ronde eiken uittrektafel, haard, vulkachels,
markies, gordijnen, vloerbedekking, veel klein
goed, ijskast en vele andere goederen, antiek
Engels kastje. Ten tweede:
Ranke kast, kussenkast, wortelnoten bureautje
en commode, mimi tafeltjes, pracht bankstel,
enkele Perzische tapijten, enkele Smyrna's,
vloerkleden en tafelkleden. Mooi koperwerk,
lederen clubs. Ten derde: vele andere goederen
van diverse principalen.

KIJKDAG: WOENSDAG 26 OCT. van 2-9 UUR.
Voor bijvoeging voor deze veiling kunt U dage-
lijks opgeven onder telef. 2164.

Inlichtingen dagelijks directie veilinggebouw

De Witte Zwaan

Uit voorraad leverbaar:

De nieuwste

ERRES
TELEVISIE

groot beeld 53 cm.

f 1750,
Een bron van genot!

Komt U eens bij ons kijken.

Ook voorradig ERRES 43 cm. beeld .... ƒ995,—

Electro-Technisch
bureau J. KEUR

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - Zandvoort

Het kan nog net-'

bloembollen
bestellen voor HUIS en TUIN bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - 'TELEFOON 2080

U vindt ze daar in rijke variatie.

Elke dag verse bloemen 1

Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! SS
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Technisch Bureau FEENSTRA
Telef. 2065 Haltestraat 57 Zandvoort

Voor Radio en Televisie

PHILIPS en GRUNDIG
Betaling óók in overleg

Eigen service-dienst Demonstraties thuis

Reclame-
aanbiedingen

Meubel afd.
HUISKAMERS (compl.) v.a. ƒ375,—
BANKSTELLEN v.a ƒ379—
SLAAPKAMERS v.a ƒ298,—
CLUBSTELLEN v.a ƒ 298,—

Tapijt afd.
WILTON 12/4 v.a ƒ 102,—
SMYRNA 12/4 v.a ƒ 169—
HAARVEL 14/4 v.a ƒ 109,—

Tevens tonen wij U grote sorteringen
bedden, dekens, gordijnstoffen etc. etc.

Als vanouds bij

SCHAKEL's
MEUBEL- EN WONINGINRICHTING

Zijlweg 82-86 - Haarlem
Telef. 21588

•fc Belt U even!, dan komen wij U halen.

je Verkoop onder garantie.

•j( Betaling kan geregeld worden.

U wilt nu
een Televisie!?

Betaal hem dan uit Uw inkomen.
Wij financieren deze voor U

zonder rente-berekening
Keuze uit ERRES - PHILIPS

TELEFUNKEN.

Radio-, Televisie- en Wasmachine specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
XJ zult verbaasd staan wat U dat scheelt.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Karkatraat 28 - Telaf. 2788

A.s. Zondag naar Den Helder
naar de voetbalwedstrijd Den Helder -Zand-
voortmeeuwen. p»

r |js f 3,50
A.s. Donderdag naar

SNIP EN SNAP
Bespreekt Uw plaatsen zo spoedig mogelijk.

Alles lier luxe touringcar van

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2560 - 2214

Met Kerkman reizen, gezellig reizen!

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Afd. voetbal. De uitslagen van de

j.lv Zondag gespeelde wedstrijden
waren:
Zandvoortm. 6-Hillegom 4 5-3

Zandv.m. jun. a-Schoten a 3-7

Zandv.m. jun. b-V.V.H, b 4-0

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. I-De Geuzen 0-1

R.C.H. a-Zandv.m. adsp. a 6-2

Zandv.m. adsp. b-D.C.O. a 0-3

V.V.H. c-Zandv.m. adsp. c 0-6

Programma voor a.s. Zondag:
Den Helder-Zandv.m. 1 2,30 u.

Zandv.m. 2-H.B.C. 3 2,30 u.

O.Gezellen 2-Zandv.m. 3 2,30 u.

Kennemers 4-Zandv.m. 4 12 u.

Zandv.m. 5-R.C.H. 7 9,45 u.

Hillegom a-Zandv.m. jun. a 9.45 u.

Haarlem e-Zandv.m. jun. b 9,45 u.

Programma -üoor a.s. Zaterdag:
S.I.Z.O, 1-Zandv.m. 1 4u.
Zandv.m. 2-S.I.Z.O. 4 3,15 u.

Zandv.m. adsp. a-Schoten a 3 u.

Schoten b-Zandv.m. adsp. b 3 u.

Halfweg b-Zandv.m. adsp. c 3 u.

Afd. handbal. De resultaten van
de j.l. Zondag gespeelde handbal-
wedstrijden door de elftallen van
Zandvoortmeeuwen waren als volgt:

Dames: H.O.C.-Zandv.m. 0-14

Heren: Z.v.m. I-Vriendschap 1 9-4

Zandv.m. 2-IJmond 3 3-3

Meisjes: Blinkert-Zandv.m. 2-7

Zandv.m. 2-O.S.S. 1 0-3

Jongens: Concordia-Zandv.m.
(Conc. niet opgek.)

Zandv. Hoekey Club «Z.H.C.»

Het eerste elftal heeft wederom ge-

wonnen. Nu met 2-1 van Eechtrop.
Het eerste dameselftal leverde

een prachtige prestatie door tegen
no. 2 van de ranglijst, Kieviten, 4,

een 2-2 gelijk spel te behalen.

Het tweede speelde tegen H.B.S. 4
en verloor met 4-0.

De jongens speelden de eerste

competitiewedstrijd tegen het sterke

B.M.H.C. c en verloren slechts met
3-2.

Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: Z.H.C. I-Alkmaar 2u.
Z.H.C. 2-H.I.C. 2 12.15 u.

Z.H.C. 3-Kieviten 3 1.15 u.

Z.H.C. 4-H.B.S. 5 11.30 u.

Dames: Leiden 2-Z.H.C. 1.

A.M.V.J. 3-Z.H.C. 2
Jongens: Alliance b-Z.H.C. a.

Oefening Staalt Spieren
Het weer was nu niet bepaald

gunstig om een groot aantal heren
Maandagavond naar de Karel Door-
manschool te laten komen. De heren
die aanwezig waren, zullen echter
allen doordrongen zijn van het nut
van een dergelijke training.

Door de K.T.K. zullen op 5 en 29

November a.s. in het Zanderinstituut
te Haarlem de K.N.G.V. vaardig-
heidsproeven gymnastiek afgenomen
worden aan dames en heren. De
aanmelding dient uiterlijk 25 Oct.

a.s. op de lessen te geschieden.

Ter bespreking van het technisch
programma 1956 komen alle leiders

uit de K.T.K. op Zaterdag 29 Oct.

bij Brinkman in Haarlem tezamen.

Afd. handbal. De uitslag van de
Zondag j.l. gespeelde wedstrijd luidt

Meisjes: Zandvoortm. 2-O.S.S. 0-3

Programma voor a.s. Zondag:
Meisjes: O.S.S.-Zandv.m. 5 2u.
Meisjes jun.: O.S.S.-Conc. 2.45 u.

Jongens: O.S.S.-Concordia 3.35 u.

Afd. Volleybal. Voor de komende
week is slechts een wedstrijd voor
da dames vastgesteld en wel:
Woensdag: O.S.S.-Die Raeckse 4 8 u.

Na vier wedstrijden zijn de dames
nog steeds ongeslagen en gaan dan
ook fier aan het hoofd van de rang-
lijst.

Beaujolais Piat & Cie
1952er.

Bijzonder aanbevolen! ƒ3,50 per fles

Wijnen-Gedistilleerd

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

^ Bespaar Uw kolen:

Electra straal-

kachels f 19,75

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer <fe
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 i

Piekert U erover een

Scooter, Brom-
fiets of Motor
aan te schaffen?

Wendt U zich dan eens om nadere
inlichtingen tot Uw
ZANDVOORTSE DEALER

Garage, motor-, bromfiets- en. rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

Vele merken in voorraad of leverbaar.

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Betaling kan geregeld worden.

> Vleeshouwerrj

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. Varkenscarbonade (sch.) en I f *> f\(\
250 gr. Rundvet \

l ^f^V
500 gr. prima Runderlappen en f 1 QR
250 gr. Rundvet S

* h^**
500 gr. Lende (Contra filet) f 2,50
500 gr. Zuiver gesm. Rundvet f 0,50

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Rosbief en
100 gr. Pekelvlees

100 gr. Pekelvlees en
100 gr. Hamworst
150 gr. Kinnebakham ƒ0,45
150 gr. Org. Corned Beaf ƒ0,60
200 gr. Saks. Leverworst ƒ0,50

250 gr. van onze beroemde Geld. Gek.worst ƒ0,85

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

\ f 0,95

1 f 0,75

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!



Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende
BAMI en NASI-GORENG

óók thuisbezorgd.

U kent onze leuze: „Goede
wijn behoeft geen krans!",
want 'n „La Mer" menu

voldoet IJ!

Iedere Donderdag: SPECIALE
MOSSELENAVOND.

Geopend tot 's nachts 1.30 uur

Televisie verrijkt

Uw gezinsleven
PHILIPS TELEVISIE
Grootste beeld ƒ1245,

—

PHILIPS TELEVISIE
staand meubel met

deuren, grootste beeld 53 cm. ƒ1695,-

PHILIFS TELEVISIE groot beeld
43 cm. ƒ775, ƒ995,—. Wij heb-
ben voor Uw televisietoestel een
echte televisietafel, zwaar blad,

sierlijk model. U kunt thuis genieten
van toneel, actualiteiten, cabaret,
alles op de beste plaats.

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Agenda raadsvergadering
op Dinsdag 25 october 1955.

1. Ingekomen stukken.
2. Instelling huurcommissie.
3. Voorziening sportvelden.
4. Verlichting wijzerplaten en res-

tauratie toren Ned. Herv. Kerk.
5. Erfpachtsuitgifte van grond, ge-

legen in het wederopbouwplan aan
C. Davids.

6. Aanschaffing mistblusser, (in

de vorige raadsvergadering aange-
houden.)

7. Aankoop foto-album, sloping en
wederopbouw.

8. Garantie geldleningen N.V.
Bouwkas Ned. Gemeenten.

9. Wijziging gemeenschappelijke
regeling ziektekosten - voorziening
ambtenaren.

10. Rondvraag.

'n La Mer menu
voldoet U!

BURGERLIJKE STAND
14-20 October 1955.

Geboren: Inez, dochter van A.
Mabelis en I. Mulder; Ellen, dochter
van L. J. Hagenj en C. Bakker; Olaf
Frans, zoon van W. G. van der
Graaf en M. A. Meeuwsen.
Ondertrouwd: A. Koper en G.

Molenaar.
Getrouwd: G. J. van Walraven en

M. Coenraad; K. Koper en A.Paap.
Overleden: P. Wilhelmus, oud 79

jaar, wed.n. van J. Molenaar.

Zandv. Schaakclub
De vorige week draaiden de

schakers op volle toeren. Voor de
tweede wedstrijd van de clubcom-
petitie werden niet minder dan 11

partijen gespeeld.

De uitslag werd: Termes Sr.-Kap-
pelhof 1/2-1/2; Steiner-Jansen 1-0

;

Verhaert-Kroon 0-1 ; Roskam-Kop
0-1 ; v. d. Brom-de Jong afgebr.

;

Slijkerman-Haagen afgebr.;V. Keu-
len-Eldering 1-0; v. Coevorden-van
Duijn 0-1; v. d. Staay-Mühlenbruch
0-1; Slagveld-Molenaar 0-1; Drom-
mel-Hogen Esch Sr. 0-1.

«Bridgen voor pleizier»

Dinsdag werd er weer vriend-
schappelijk gespeeld. Verschillende
spelers kozen weer een nieuwe
partner. Dit heeft vanzelfsprekend
altijd een niet te berekenen invloed
op de uitslag. Deze werd tenslotte :

N.Z.: 1 fam. v. Straaten, 58,5 p. 2

dames Bergeyk-Gebe 63 p. 3 fam.
dames Bergeyk-Gebe 53 p.; 3. fam.
v. d. Vlerk 50 p. 4 fam. Snijer 47,5

p. 5 Mevr. de Jong-Hr. v. Wonde-
ren 44 p.

O.W.: 1 dames Vleeming-Kuijters
58 p.; 2 dames den Belder-Gebe 54,5

p. 3 dames Claassen-des Bouvrie 50
p. 4 Mevr. Bodenhausen-Hr. de
Jong 44 p.; 5 Mevr. v.Wonderen-Hr.
Gebe 40,5 p.

Damnieuws
In de competitie van het district

Kennemerland 2e klasse, speelde de
damclub „Zandvoort" Woensdag-
avond tegen het Haarlemse V.K.D. 2

en won met duidelijke cijfers: 12-8!

Deze overwinning op V.K.D. moet
ook voor de twijfelaars, de zgn.
„thuisdammers" een aansporing zijn

om over te gaan tot het spelen in
clubverband, wat zonder twijfel hun
spelkennis ten goede zal komen.
Clubavond Woensdag in café Oom-
stee, achteringang Kosterstraat.
Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij C. Draijer, v. Ostadestr. 9.

De uitslagen zijn:

A. Hoekema-P. Beelen 0-2

C. Draijer Jr.-C. Hesselman 0-2

C. Draijer Sr.-A. Masteling 2-0

M. Weber-J. Kramer 1-1

R. Mulder-H. v. Castel 2-0

L. Y. Vink-P. Klaver 1-1

L. J. v.d. Werff-J. Luiten 2-0

J. Hoogendijk-Th. Sassen 0-2

J. Schuiten-M. Kok 2-0

J. van Dijk-A. Meier 2-0

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
De K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"

hield 13 October haar derde compe-
titie-avond waarvan de uitslag een
grote verandering onderging. No. 1

P. Schaap; no. 2 C. Koper; 3e P. v.

Koningsbruggen en 4 Th. Schuiten.
De laatste drie hebben maar 'n 100

punten verschil.

Sport
Beh Drommel, die j.1. Zondag in

Amsterdam bij de districtswedstrij-

den turnen afd. N.H. met 26 meisjes
deelnam en de tweede plaats be-
reikte, klasseerde zich daarmede
om in Jan. a.s. deel te nemen aan
het jeugdkampioenschap van Ne-
derland. Jammer dat Beb in haar
ademhalingstechniek, die bij de
oefeningen een grote rol spelen, ge-
hinderd werd door een zware ver-
koudheid. Wij zouden het toejui-

chen, wanneer het straks een Zand-
vooris meisje zou gelukken kam-
pioene van Nederland te worden.

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. speelde K.J.C. Zand-
voort de 3e ronde voor het club-
kampioenschap. De strijd wordt
steeds spannender. 1. H. de Muinck;
2. G. Keur; 3. J. Paap; 4. Wels.

Collecte P.I.T.

Zaterdag, 22 Oct. wordt een col-

lecte gehouden voor het Prot Inter-
kerkelijk Thuisfront. In deze orga-
nisatie werken o.m. samen de gees-
telijke verzorgers van vloot, leger
en luchtmacht en de bonden welke
de Prot. militaire tehuizen in Ne-
derland en de overzeese gebieden
in stand houden. Wij bevelen deze
collecte warm bij Ui aan.

Mevr. S.Hennis-Dorreboom, voorz.

Het pi. Comité:
P. Brune, secretaris.

P. v.d. Mije, penningmeester.

Charly weer in „Bouwes"
Naar de directie van hotel Bou-

wes ons mededeelt, zal in het caba-
ret-programma van hotel Bouwes
van deze week de chimpansé
„Charly"] over wiens intelligentie
wij reeds eerder schreven, weer te
zien en te bewonderen zijn. Wij ra-
den een ieder aan, de ongelofelijke
verrichtingen van deze bijna men-
selijke mens-aap te gaan mede-
maken. U zult werkelijk van de
ene verbazing in de andere vallen
over zóveel dierlijk verstand, om-
dat in dit geval van instinct zeker
niet meer kan gesproken worden.

Stichting «'t Helm»
Wegens haar vertrek uit deze

gemeente is als bestuurslid der
stichting culturele kring „'t Helm"
afgetreden mej. C. A. Sterrenburg.
Het uit Suriname afkomstige ver-

maarde vocaal neger-kwartet, dat
onder auspiciën van de stichting „'t

Helm" een programma biedt van
geestelijke (spirituals) en wereldlijke
liederen zal niet, zoals aangekondigd

is, op Donderdag 3 November, doch
Dinsdag 1 November a.s. optreden,
aangezien de bekende voordrachts-
kunstenaar Otto Sterman, die aan
dit programma medewerkt, op eerst-
genoemde datum voor de televisie

optreedt. Dit kwartet maakt slechts

korte tijd momenteel een tournee
door Nederland. De stichting „'t

Helm" prijst zich gelukkig een op-
treden van deze vier zangers voor
Zandvoort te hebben kunnen reser-
veren.
Op Donderdagmiddag 3 Novem-

ber zal dit kwartet optreden voor
Zandvoortse scholieren. Het pro-
gramma zal worden toegelicht door
Edwin Thomas, regisseur van de
film „Green Pastures" (Grazige wei-
den), waarvan de vertoning een
jaar geleden plaats vond, eveneens
onder auspiciën van „'t Helm".

Geslaagd
Mej. Ina Troost, Verl. Haltestraat

77, alhier, slaagde Donderdag j.1. te
Amsterdam voor het diploma: dok-
ters-assistente. Onze hartelijke ge-
lukwensen!

Harriet Hubbard AYER
PARIS Produits de Beauté

Parfums Christian Dior

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

In Zandvoort verkrijgbaar bij:

i.AUKEMA
HAUTE COIFFURE *
Nieuw ontworpen herfst-coiffure's als variatie op Ligne „Arlequin".

Tramstraat 11 - Telefoon 2723
Wij geven U gaarne deskundig advies voor Uw haarverzorging.

Vachtlaarzen

Brossois
Schoenhandel

Grote Krocht

NU
BIEFSTUK

f 2,50 500 gram
Entrecóte ƒ2,10 500 gr.

Gelard. Haasjes ƒ2,25 500 gr.

Rosbeaf ƒ2,00 500 gr.

Riblappen ƒ1,90 500 gr.

Magere Osselapjes ƒ1,60 500 gr.

Gehakt ƒ1,25 500 gr.

Schenkel m. been ƒ1,35 500 gr.

Kalfslappen. (géén nuchter)
ƒ2,35 500 gr.

Kalfsfricandeau (géén nuchter)
ƒ2,50 500 gr.

Varkenscarbonade (schouder)
ƒ1,60 500 gr.

Varkensfric ƒ2,60 500 gr.

Doorr.Speklappen ƒ1,35 500 gr.

Hamschijf 25 et. 100 gr.

Varkenspootjes . . 10 et. 100 gr.

250 gr. échte Geld. gek. worst
(aan stukje of gesneden) 75 et.

j 78ct

Lunchpakket bij vlees:

100 gr. gelardJever en ( oc _»
100 gr. Pekelvlees S

of
100 gr. Ham en
100 gr. gek. worst
Fijne bakbloedworst

50 et. 250 gr.

Pakje eigen gesmolten Vet
25 et. 250 gr.

VOLOP HONDENVOER:
Long 25 et. 500 gr.

Pens 25 et. 500 gr.

Kopvlees 17 et. 100 gr.

Hart 25 et. 100 gr.

Vraagt U eens naar onze eigen
gemaakte Leverworst speciaal
25 et. 100 gr. en
Smeerworst 34 et. 100 gr.

Dit krijgt U bij:

Slager Gaus
Kerkstraat 14 Telefoon 2102



Slager Burger
is

kwaliteit de hoofdzaak
Toch vallen onze prijzen mee omdat we
RATIONEEL werken. Enige kostendruk-

kende factoren, b.v. grote omzet, daardoor:

De laboratoria

van het slagers proefstation

controleren onze producten

•fc Voordelige inkoop

j( Eigen vleeswarenjabriek

•fc Eigen vervoer

•fa Nieuwste machines

T&T Quicfc service verkoop

•fc Geen. bezorging

•}( Geen crediet

enz. enz.

VRIJDAG- EN ZATERDAG-RECLAME:

750 gr. Vark.carb. f 2,55
Niervei 58 et. 500 gr.

Dooit. R. lappen ƒ1,68 500 gr.

•Magere lappen .

.

ƒ1,98 500 gr.

Fijne Riblappen ƒ1,98 500 gr.

Biefstuk 55 et. 100 gr.

Rosbief
Lende
Entre Cöte
Staartstuk

500 gram

WEEKEND-RECLAME

:

100 gr. Ham en 100 gr. gek. worst (69 et

Iedere Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork 49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 Zandvoort - Tal. 2894-2643

Het kweken, verzorgen
en bewaren van fruit

De commissie voor huishoudelijke
en gezinsvoorlichting te Zandvoort
organiseerde Maandagavond in het
gebouw van het gemeentelijk gas-
bedrijf aan de Tolweg no. 10 een
avond, gewijd aan het onderwerp
„fruit", waar de heer A. Glas, assis-

tent bij de rijkstuinbouw voorlich-
tingsdienst een lezing — toegelicht
met film — hield, over het onder-
werp: „Het kweken, verzorgen en
bewaren van fruit", een lezing, die
zich bleek te beperken tot appels en
peren, doch daarom niet minder
interessant en boeiend was.
De zaal was op leuke wijze met

vele soorten in Holland gekweekte
appels en peren versierd.
De presidente der commissie,

mevrouw M.van Fenema-Brantsma,
leidde de spreker in en merkte op
geestige wijze op, dat deze avond
zou staan in het teken van het
Engelse gezegde: „One apple a day
keeps the doctor away".
Op prettige en populaire wijze

behandelde hierna de spreker zijn
onderwerp en merkte o.m. op, dat
deze avond uitging van de gezamen-
lijke fruittelers in Nederland, ver-
enigd in de Nederlandse fruitteelt-

organisatie.

Spreker wees erop, dat men in
een land als het onze, dat zo'n grote
plaats inneemt op het gebied van de
fruitteelt, over het algemeen nog
veel te weinig rassen van het fruit

kent. Spreker toonde de aanwezigen
vele soorten in Nederland gekweekt
fruit en somde daarvan de goede
hoedanigheden en specifieke eigen-
schappen op, waardoor de aanwezi-
gen een goede indruk kregen, hoe-
vele soorten — waarvan er vele in
buitenland zéér in trek zijn — in

Holland worden gekweekt. Daarna
verklaarde spreker, hoe het fruit

wel groeit, doch niet zó maar en
zette uiteen, hoe voor een goede

fruitoogst enorm veel voorbereidin-
gen, voorzorgen en verzorgings-
maatregelen nodig zijn.

In tegenstelling met dikwijls alar-
merende berichten verklaarde spr.

dat het spuiten vani het fruit abso-
luut onschadelijk is. Daarom kan
gerust eens een slippertje gemaakt
worden door het fruit niet te schil-

len, al moet men hiervan geen. ge-
woonte maken.

Wat dit fruitjaar betreft, merkte
spr. op, dat de opmerking nog al

eens wordt gemaakt, dat het fruit
dit jaar zo bijzonder smakelijk is.

Er is inderdaad een groot verschil
met vorig jaar, omdat er dit jaar
véél meer zon is geweest. De zon
maakt het fruit en daarom is dit

jaar de appel en de peer bijzonder
smaakvol omdat de zon erin zit.

Een tweetal films van de afdeling
voorlichting van het Ministerie van
landbouw, visserij en voedselvoor-
ziening illustreerde nog eens over-
duidelijk het leerzame en onderhou-
dende betoog van de spreker. De
eerste gaf onder de titel: „Vrucht-
dragende arbeid" fraaie en interes-
sante beelden over het telen en
verwerken van appels en peren, de
tweede — die enigszins uit het
kader van deze avond viel — be-
handelde in prachtige kleuren de
aardbeienteelt.

Als bijzondere attractie mochten
de aanwezigen de naam van een
vijftal getoonde fruitsoorten op een
lijstje schrijven. Onder de goede
oplossers werden daarna drie grote
dozen appels verloot, terwijl aan een
ieder een zakje met uitgelezen ap-
pels en peren werd meegegeven.
De commissie voor huishoude-

lijke en gezinsvoorlichting heeft met
het aanbieden van deze avond wel
een bijzonder leerzame en gelukkige
keuze gedaan. K.

(Vervolg).

Na schoolmeester J. Koning, 1814-

1857, kwam schoolmeester J.E.Voet,

die in 1857 als schoolhoofd werd
aangesteld, na tot zéér grote tevre-
denheid al enige jaren als hulp-
onderwijzer aan de school te zijn

werkzaam geweest. Zijn traktement
bedroeg toen (alles bij elkaar ge-

rekend) pl.m. duizend gulden per
jaar, waarbij was inbegrepen het
door hem te innen schoolgeld.

In 1858 werd een nieuwe school
gebouwd. De oude stond in de Posl-
straat, ten Westen van de huidige
paslorietuin, de nieuwe kwam te

staan achter het huidige politie-

bureau, dat vroeger school A was.
De school kostte ƒ 9000,— en werd
in 1884 vervangen door genoemde
school A, (het huidige politiebureau).

In 1891 werd ook deze school
weer te klein en toen werd school B
gebouwd, bestaande uit 2 lokalen
en een gymnastieklokaal. In 1894
werd deze school verplichtend ge-
steld voor kinderen, wier ouders
boven ƒ 15,— per jaar in de be-
lasting waren aangeslagen. Hoofd
van school B werd de heer Schu-
macher, (bij vele oude Zandvoorters
nog welbekend), toen deze later

hoofd van school C werd, kwam de
heer Van Asperen aan school B in
zijn plaats. In 1901 — bij het inwer-
king treden der leerplichtwet —
werd school B aanzienlijk uitge-

breid. School C werd gebouwd in

1912 naar een ontwerp van de ge-
meente-architect Jansen. Op 1 Jan,
1917 gingen er op elke school onge-
veer 200 leerlingen.

Bij de behandeling van de ge-
schiedenis van Zandvoort in de
laatste 50 jaren, waaraan een spe-
ciale artikelenreeks zal worden
gewijd, wanneer we de oude ge-
schiedenis van Zandvoort behandeld
hebben, zullen we op de ontwikke-
lingsgeschiedenis der Zandvoortse
scholen nader terug komen.
We willen nu — terwille van hel

geheel — weer terugkeren naar
omstreeks 1600 en eens zien, wat uit

die tijd oude archieven voor ons
bewaarden.
Daaruit blijkt, dat de Zandvoor-

ters in die tijd niet alleen op haring
visten, maar velen gingen ook Ier

walvisvangst of dienden op schepen
van de Oost-Indische compagnie.
De gages bedroegen in hel midden
der 16de eeuw voor een kapitein

ƒ 30,— per maand, voor een schip-

per ƒ24,—, voor een stuurman
ƒ 20,— en voor een timmerman, kok
of chirurgijn ƒ8,— per maand.

Wat deze chirurgijn betreft, óók
in Zandvoort kende men er een, die

tevens als barbier fungeerde. Schout
en schepenen verzochten alle bur-
gers, zich alleen bij deze chirurgijn

te laten scheren. Toen in 1771 de
chirurgijn Zimmerman naar een
beter bezoldigde plaats wilde gaan,

greep de kerkeraad in en besloot

zijn salaris met ƒ5,— per jaar te

verhogen, op voorwaarde, dat deze
verhoging vervallen zou, zodra hot

gerecht aan een zekere J. van Hou-
ten het scheren zou hebben ver-
boden. Of dit verbod inderdaad ge-
komen is, valt niet meer na te gaan.

Men moet zich echter van de kunde
dezer chirurgijnen niet al te veel

voorstellen. Aderlaten en bloed-
zuigers zetten waren hun meest
geliefde middelen. Een recept tegen
kiespijn van een Zandvoortse chi-

rurgijn is bewaard gebleven. Het
luidde aldus: „Bi'and wat pierwor-
men of de tand van een hert tot

assche. Doe er wat fijn gemalen
muizenkeutels en patrijshersens bij

en douwt dat in de holligheid". Of
het recept gebruikt werd en of het

hielp, wordt er niet bijverteld.

De Zandvoortse vissers hadden
het omstreeks 1600 niet best. In 1604

leest men van 'een Zandvoorter A.
Pieters, die door de Duinkerker
kapers werd gevangen genomen.
In 1667 werd gesproken van een
M. Laurens en „eenen Koning", die

oi3 Oost-Indiö voeren en nimmer-
meer terugkeerden.

In 1613 komt voor de eerste maal
het tegenwoordige dorpswapen voor,
zijnde een rood veld met 3 zilveren
dooreengestoken haringen. In 1817
werd dit wapen gewijzigd door gou-
don haringen op een veld van lazuur.

In 1616 werd hier een nieuw
vroetwijf, (soms staat er „vroet-
moer" in de rekeningen) aangesteld
op een traktement van ƒ 54,— per
jaar. In 1800 was dat opgelopen tot

ƒ150,— per jaar met vrij huishuur
(ƒ20,—) en een wagen turf. Zij

mocht voor iedere bevalling J 5,

—

vragen, waarvan er twee moesten
worden teruggegeven aan de ge-
meente.

Grote nood ontstond er óók in

Zandvoort in het ongeluksjaar 1672,

toen ons land in oorlog was met
Engeland, Frankrijk, Munster en
Keulen. Natuurlijk lag in de eerste
plaats de visvangst stil, daar men
niet durfde uitzeilen uit vrees voor
de Engelsen. Maar daarbij kwamen
bovendien nog de volgende extra
uitgaven ten laste van hel dorp:

„Eerstelijk betaalt aan 4 mannen
ieder 10 stuivers daags over 21
dagen, zijnde van den 12den Juli tot

den 2den Augustus 1673, onder ka-
pitein Cappoen van Heemslede op
den Uilhoorn (bij de waterlinie)

ƒ 73,50.

Nog aan dezelve voor 25 dagen
soldij lot den 26slen Augustus onder
kapitein A. van der Mije ƒ87,50 en
den kapitein A. van der Mije ƒ25,—

.

Nog heeft het gerecht voornoemd
betaald aan 48 man, die van den
3den Augustus lol den 9den dito in

't wachthuis met het zelve regiment
gewaakt hebben en gelopen langs
het strand ten tijde, dat de vijande-
lijke vloten zich onder de kust ver-
loonden, zijnde zeven dagen ieder
man ƒ 3,50. Komt over 48 man
ƒ 168,—. Den luitenant J. van Duin
ƒ 6,25, den vaandrig ƒ 5,— en den
sergeant ƒ4,20. Belopende voorzeide
betaalde soldijen ene somme van
ƒ 369,45.

(Wordt vervolgd).

Dierenbescherming

De collecte en verkoop-actie, die

do afdeling Zandvoort van de Ned.
vereniging lot bescherming van
dieren, 10 Cctober in Zandvoort
heeft gehouden ter gelegenheid van
dierendag, heeft een netto opbrengsl
gehad van ƒ661,56, een bedrag, dat
wederom aanzienlijk hoger was dan
vorig jaar. Het afdelingsbestuur zegt
gaarne allen hartelijk, dank, die aan
dit prachtige resultaat hebben
medegewerkt, inzonderheid collec-

tanten en colleclrices. Mei het resul-

taat van de in Augustus gehouden
bazar is nu een bedrag van ruim
ƒ3500,— bijeen, zodat de verwezen-'
lijking van een eigen asyl, dit jaar
belangrijk naderbij is gekomen.
Wanneer de Koninklijke goedkeu-
ring voor de vereniging is verkre-
gen, welke binnenkort wordt ver-
wacht zullen hierover nadere mede-
delingen volgen.

In Zandvoort eet men FRUIT
van

Kerks

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages



Wat weten wij

(Vervolg)

van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat

In Zandvoort leeft nog steeds de
94 jaar oud zijnde A. Drommel, die
in vroeger jaren als badman ver-
bonden was aan hotel Groot Bad-
huis en levens vele jaren in dezelfde
functie aan badhuis „Zeeduin". Hij
was o.m. belast met de zorg voor
de „binnen-zeebaden", zowel warm
als koud en kan zich nog talrijke
typische voorvallen herinneren uit
de lijd, dat het kuren aan zee lot
een heel normaal iets behoorde.
Hij heeft ons beloofd, daarover hel
een en ander Ie vertellen en bin-
nenkort hopen wij daarop dus nader
terug te komen.
Nog even willen wij ons thans

bepalen bij de rijkdommen die de
zee bevat aan mineralen, zouten enz.
en nog even terugkomen op de
interessante artikelen, die „Het
Panorama" ons daarover in Sept.
j.1. schonk, met als klap op de vuur-
pijl het opzienbarende artikel in het
nummer van 15 Oct. j.1. onder de
titel: „Zeewater als bron van ge-
nezing".

We lezen daarin onder meer: „Dat
er in hel zeewater een miraculeuze
genezingskracht schuilt, is zeker.
Een man, die jarenlang te kampen
had met een uiterst hardnekkig
eczeem aan beide handen ert tever-
geefs al deze jaren de adviezen had
ingewonnen van huisartsen, ont-
dekte, dal als hij 's zomers in zee
had gezwommen, veel minder last

van deze huidziekte had. Hij stak
daarna drie weken lang zijn handen
elke dag in zeewater en was na
deze kuur volledig genezen. En
professor Ruzicka, docent in de
hygiëne aan de universiteit van
Presburg, leed aan een ernstige
huidziekte aan het linkerbeen. Geen
enkel geneesmiddel hielp en de prof
dacht erover, het been te laten
amputeren. De lymphvaten waren
sterk verwijd en gekronkeld, de
spieren zaten vol harde zwellingen
en bovendien verspreidde de ziekte
Zich over zijn gehele lichaam. Hij
was toevallig begonnen met het
drinken van zeewater. Hij achtte dit

gezond, maar deed hel niet in ver-
band met zijn ziekte. Echter, zijn

been begon He genezen en hij voelde
voor het eerst sinds 30 jaar de pijn
verminderen. Na deze ervaring werd
professor Ruzicka een warm voor-
stander van de geneesmethode met
zeewater en tevens een ijverig voor-
vechter hiervan.
De geleerden hebben zich het

hoofd gebroken over de vraag, hoe
men de geneeskrachtige werking
van het zeewater kan verklaren.
De kennis die men momenteel van
het zeewater heeft, is nog niet vol-
doende om alle voedingswaarden
van het leven in de zee te kunnen
doorgronden. Een bekende Franse
onderzoeker heeft verklaard, dat in

het zeewater dezelfde minerale zou-
ten voorkomen als in het bloed-
serum en hel weefselvochl van
mens en dier en dat hun meng-
verhouding eveneens dezelfde is.

Conclusie: al onze organen worden
gedurende ons leven door een soort

van „zeewater" omspoeld.
Men heeft in do loop der jaren in

de zeebadplaatsen verscheidene
ziekten behandeld. Men is daarbij

tol de conclusie gekomen, dat een
bepaalde groep van ziekten bijzon-

der gunstig reageert. Dit geldt o.a.

voor ontstekingen van de lucht-
wegen en de neus bij holten, voor
verschillende huid- en allergische

ziekten en enkele vormen van tuber-
culose. Voorts heeft de zee een
gunstige werking op eetlust en slaap
vooral bij kinderen. Doch voor
sommige ziekten levert diezelfde

zee een gevaar op, zoals b.v. voor
struma, epilepsie en diverse geestes-
ziekten. Overigens moet men niet

denken, dat een eenvoudig zeebad
in staat is de patiënt prompt van
zijn kwalen te genezen. Het kuren
in een zeebad moet per sé onder
deskundige leiding en volgens een
strikt schema gebeuren.
Voorts bestaan er ook nog „slik-

baden", omdat ook zee-slik genees-
kracht bezit, waarvan vooral rheu-

mapalicnten profileren. In Frank-
rijk verkreeg men veel succes bij

het toedienen van steriele injecties

met zeewater bij hel bestrijden van
een ernstige vorm van diarrhee, de
zgn. „Cholera infantum". Ook
bracht men door deze injecties het
sterftecijfer van baby's terug van
90 tot 15%.

Ondanks het feit dat onderzoekin-
gen van bekende artsen hebben
aangetoond, dat deze vorm van
geneeskunde wel degelijk een ge-
zonde wetenschappelijke basis heeft,

blijven verscheidene medici hard-

nekkig het hoofd schudden. Omdat
bij de exploitatie van een kuur-
oord zakelijke motieven een belang-
rijke rol spelen, valt daaruit die
afwijzende houding van vele medici
wellicht af te leiden. Daarom zal

men moeien trachten, de interesse
van de Nederlandse arts te wekken
en enkelen onder hen zullen zich in

deze specifieke geneeskunde dienen
te specialiseren". Tol zover enkele
aanhalingen uit dit interessante
artikel in „liet Panorama" van
15 Oclober j.1.

Daar ons land momenteel geen
kuur-oorden aan zee leent, trekken
jaarlijks een groot aantal patiënten
naar de Duitse Noordzeebadplaal-
sen. Wal men daar voor hen doet en
wat men daar met hen bereikt, dat
willen we in volgende artikelen
eens wat nader gaan bezien.

Dit belangrijke intermezzo moest
ons echter eerst uit de pen. K.

Nieuwe instrumenten Muziekkapel
Het was wel een zéér bijzondere

repelilie-avond, die de Zandvoorlse
muziekkapel Woensdagavond 12 Oct.

beleefde. Want in het gymnastiek-
lokaal van de Hannie Schaflschool
waar de wekelijkse repetities ge-
houden worden, was het voltallige

korps aanwezig, Doch bovendien
arriveerden daar burgemeester Mr.
H. M. van Fenema, de beide wet-
houders, W .v.d. Werff en A. Kerk-
man en de gemeente-secretaris de
heer W, M. B, Bosman.
Op een speciaal daarvoor opge-

stelde tafel lag tenslotte nog een
schat aan nieuwe blaas-instrumen-
len, ter waarde van ruim ,/ 7000,—

.

Zo werd opnieuw deze avond de
Zandvoorlse muziekkapel in het
„nieuw" gezet. Begin van dit jaar
nieuwe uniformen, nieuwe vlaggen
en een nieuw vaandel, thans deze
nieuwe instrumenten.

Het was een enthousiaste voorzit-
ter, de heer P. Schaap, die in zijn

welkomstwoord speciaal hel woord
richtte lol hel college van B. & W.
en de gemeentesecretaris en voorts
lol het erelid de heer D. Koper en
de erc-voorzitler de heer C. Beek-
huis. Spreker vond het een mooie
en aangename laak hier te mogen
spreken. Zandvoort en ontspanning
behoren bij elkaar en daarom moet
óók de kapel met haar tijd mee.
Spreker wees er verder op, dat nog
meerdere wensen blijven bestaan,
in de eerste plaats gedeeltelijke

vernieuwing en aanvulling van de
instrumenten van het trommelkorps
en riep voor de toekomst ook daar-
voor de hulp van hel gemeente-
bestuur in. Spr. verzocht daarna
de burgemeester tol de symbolische
uitreiking te willen overgaan door
hel overhandigen van het instru-
ment, bestemd voor hel jongste lid.

De burgemeester wees erop, dat
uit de voltallige aanwezigheid van
het college wel bleek, hoezeer de
belangen van de kapel hel gemeente-
bestuur ter harte gaan. Spreker
feliciteerde de leden van harte met
deze nieuwe prachtige collectie

instrumenten. Toewijding voor de
laak, om in Zandvoort „de vrolijke
noot" te brengen zal nu nodig zijn.

Met nieuwe uniformen en nieuwe
instrumenten uitgerust, zullen de
leden zeker slagen die toewijding op
Ie brengen in de ontwikkelings-
periode, die nu wordt doorgemaakt.
Spreker ging daarna over tot het
uili eiken van een clarinet aan het
jongste lid dor kapel, de 13-jarige

N. Molenaar, daarbij de hoop en de
verwachting uitsprekend, dat Zand-
voort in de toekomst over een in

alle opzichten perfect muziekkorps
zal kunnen beschikken.
Onder grote bijval van de leden

speldde daarna de burgemeester de
ere-voorzitler der kapel, de heer C.

Beekhuis, hel ere-insigne op de
borst, aan deze onderscheiding ver-
bonden.
In zijn slotwoord wees voorzitter

P. Schaap erop, dat men thans vol

goede moed in de juiste richting

gaat en verzocht de burgemeester,
de dank van de leden aan de leden
van de gemeenteraad te willen over-
brengen.
Op speciaal verzoek van de bur-

gemeester, betrad daarna dirigent

J. J. Wildschut zijn podium en liet

met de nieuwe instrumenten kennis
maken door het spelen van een kort
nummej-

. Het verschil in klank-
vorming, vergeleken bij de oude
toestand, was hierbij duidelijk
merkbaar al deed hel er nog niet

op „ingespeeld" zijn zich vanzelf-
sprekend gevoelen.

Een kort onderling samenzijn
volgde hierna nog, waarna de leve-

rancier van de instrumenten, de
heer J. Steijn uil Zaandam verschil-

lende technische aanwijzingen ver-
strekte voor het bespelen en bewa-
ren van deze kostbare nieuwe
instrumenten, waarmee voor de
Zandvoorlse muziekkapel een nieu-
we periode in het verenigingsbestaan
werd ingeluid. K.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de Ned.
Chr. vrouwenbond hoopt haar eerst-
volgende bijeenkomst te beleggen
op Vrijdag 28 Oclober in de nieuwe
consistorie der Hervormde kerk. De
heer D. Boon, secretaris van de
„Cefa" (Christelijke filmaclie) te

Den Haag, zal dan spreken over het
onderwerp: „Belichting van het
filmvraagstuk".

«Het huis in de duinen»
Het moet niet worden uitgesloten

geacht, dal de openingsplechtigheid
van hel bejaardentehuis „Het huis
in de duinen" aan de Zandvoorlse-
laan op Donderdag 27 October zal
worden verricht door Zijne Excel-
lentie Ir. Witte, de minister van
wederopbouw en volkshuisvesting.

Simavi-collecte Zandvoort
De te Zandvoort gehouden lijst-

collecle bracht hel verrassende
resultaat van ƒ889,— op! Vooral
dank zij de hulp van de leden van
de Hervormde dameskrans, o.l.v.

mevrouw Oldeman-Mct, kon dit
mooie resultaat behaald worden.
Een hartelijk woord van dank is

dan ook wel op zijn plaats, hetgeen
natuurlijk ook voor de overige col-

lectanles geldt en niet in de laatste
plaats voor de inwoners van Zand-
voort en Bentveld, die met gulle
hand ons mooie doel steunden.
Acht nieuwe donateurs werden

genoteerd. Zij, die zich alsnog als

donaleur(trice) ad. ƒ2,50 per jaar
minimum wensen op te geven, kun-
nen zich wenden lol het correspon-
dentie-adres Van Speijkslraat 15a,

telefoon 2828.

Namens het SIMAVI-comité
Zandvoort,
S. Hennis-Dorreboom, voorz.

«Het vierde Prinsenkind»
De stichting „Het vierde Prinsen-

kind" stelt zich voor op Vrijdag 21
Oclober in hel raadhuis te Zand-
voort een vergadering te houden,
waarvoor afgevaardigden van di-

verse verenigingen en organisaties
te Zandvoort zullen worden uitge-
nodigd.
Doel van deze vergadering is, te

komen lol- de organisatie van een
contact- en propaganda-avond —
zo mogelijk met muzikale omlijsting
— ten bate van het werk der stich-

ting. Op deze avond zal tevens wor-
den vertoond de kleurenfilm „Het
licht brak door", die een treffend
beeld geeft van het werk onder de
oorlogs-wczen en oorlogs-invalide
kinderen. Tevens wil men deze
avond trachten een aantal voorstel-
lingen voor de jeugd te organiseren.

Tijdens deze besprekingsavond zal

tevens een gedeelte van genoemde
film worden vertoond.

Huidverzorging in de herfst vraagt een beschermende poeder-
basis — en natuurlijk heeft Elizabeth Arden deze.

Crème de France, een heerlijke be-
schermende crème voor de droge,
gevoelige en vlekkerige huid. Ge-
makkelijk op te brengen in 4 kleuren.

Featherligl foimdatioti. Licht en
geurig voor de jonge, fijne en tere
huid. Geeft het ideale effect van een
zachte, natuurlijke blos. In 8 kleuren

Pat-a-Crême. Een crème make-up
onderlaag geschikt voor elk huid-
type. Geeft een natuurlijk blijvend
resultaat en helpt kleine onvol-
maaktheden te camoufleren. In 8

kleuren.

Alleenverkoop voor Zandvoort:
PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TED. 2107
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Langs de Vloedlijn

Wie zich voor het leven inte-
resseert, stelt vooral belang
in de dood. Wie zich voor de
dood interesseert, zoekt daarin
het leven. Thomas Mann.

ma*
Sint Nicolaas-actie

Velen onder ons zullen zich nog
de zo prachtig geslaagde Sint Nico-
laas-actie herinneren, die het vorig

jaar werd gehouden door de Zand-
voortse winkeliers. Er was een
enorme belangstelling, ja bijna een
rage op de bonnen, die recht gaven
op de fraaie cadeaux, welke aan
deze actieIverbonden waren, 't Pu-
bliek heeft terecht ingezien, dat
hier in de eerste plaats sprake was
van het bieden van service aan de
kaper, want deze actie bood voor de
winkelier zelf véél moeite, een niet
onaanzienlijk offer op financieel ge-
bied, en al was vanzelfsprekend de
verkoop hoger, dit nam niet weg,
dat elke winkelier met deze actie

platweg gezegd: „véél kopzorgen"
had. Doch het publiek heeft dit we-
ten te waarderen en de Zandvoortse
winkelstand bereikte ermee, dat
men niet in de stad kocht, wat men
in eigen gemeente kopen kon en
daar was het tenslotte onze winkel-
stand om begonnen. Dat men door
deze actie de gelegenheid opende,
om voor de kinderen — want daar-
voor was de opzet speciaal — op
eenvoudige wijze fraaie Sint Nico-
laasgeschenken te kunnen verkrij-
gen, heeft het publiek op hoge prijs

gesteld en het is daarom, dat de
verwachtingen voor de a.s. actie,

die op dezelfde wijze zal worden
herhaald, hoog gespannen zijn en zij

zal zeker slagen, daarvan zijn we
bij voorbaat overtuigd. Het is te
hopen, dat ook dit jaar weer op al-

ler medewerking kan gerekend
worden, omdat het van het hoogste
belang is, dat alle branches ver-
tegenwoordigd zijn, daar ook hier
in de eendracht de macht ligt.

Op Woensdag 23 November zal
SintNicolaas zijn intocht in Zand-
voort houden, — evenals vorig jaar
weer met" muziek-.en.w groot xeremo-.
nieel — terwijl de bonnen-uitgifte
begint op Zaterdag 12 November.
De commissie van voorbereiding,

bestaande uit de heren H. M. Hel-
^porn, Grote Krocht 11, telef. 2645,
J-! Kroon Sr., Haltestr. 55 (Veenen-
daalse Wolhuis), telef. 2839 en M.M.
J. van Seggelen (Kort's IJzerhandel)
Haltestraat 1, telefoon 2735, vestigt
er de aandacht op, dat het thans de
hoogste tijd wordt, dat de deel-
nemers de hun toegezonden formu-
lieren ingevuld terugzenden, omdat
binnenkort de opplakvellen moeten
worden gedrukt, aan de achterzijde
waarvan de deelnemers aan deze
actie -worden vermeld, hetgeen dus
tevens een reclame voor de zaak
betekent. Mocht iemand zulk een
formulier niet hebben ontvangen,
dan kan men zich tot één van bo-
vengenoemde drie heren wenden.

En vaïizelfsprekend wordt het
publiek aangeraden, zoveel mogelijk
te kopen bij de aan de achterzijde
van het opplakvel vermelde winke-
liers, omdat men daardoor daad-
werkelijk en zonder moeite de actie
steunt, een verzoek, dat waarschijn-
lijk wel achterwege had kunnen
blijven.

Zo zal met aller medewerking
deze Sint Nicolaasactie 1955 inge-
twijfeld weer gaan uitgroeien tot
een groot succes. In onze volgende
nummers hopen wij U regelmatig
van de gang van zaken op de hoogte
te houden.

Verantwoording
Welk een verantwoording een

gemeenteraad draagt, drong zich
steeds weer bij ons op, toen wij
Donderdag j.1. de opening van het
bejaardentehuis „Het huis in de
duinen" medemaakten en ons heb-
ben verwonderd over en verlustigd
in dit wonderfraaie bouwwerk,
zeker het allerfraaiste dat Zand-
voort tot nu toe kent. We hebben
tevens vastgesteld, dat het absoluut
onmogelijk is, zich van te voren
een idee te vormen, over hetgeen
tot stand zal komen, óók niet, al

worden ons de tekeningen voorge-
legd, de werkelijkheid is tóch altijd

weer geheel anders. Zo is het even-
min mogelijk, zich een idee van
de werkelijkheid van 't toekomstige
Boulevard-centrum te vormen. En
wij dachten zo: stel nu eens voor,
dat onze gemeenteraad de garantie
voor dit prachtige bejaardentehuis
niet had verstrekt, dan had men
niet kunnen bouwen. Dan zou men
zich later, wanneer het elders zou
zijn verrrezen, voor het hoofd ge-
slagen hebben, omdat men zoiets

fraais zijn deur had laten voorbij-
gaan, waarbij nog komt, dat onze
gemeente de primeur, heeft van dit

gebouw, waarvan er meerdere in
ons land zullen worden gebouwd.
Gelukkig verleende onze gemeente-
raad deze garantie met algemene
stemmen, maar het kwam deze dag
zo vlak voor ons te staan, dat het
raadslid-zijn een enorme verant-
woording meebrengt, vooral ineen
gemeente als de onze.

Wij hopen op de openings-cere-
monie in ons volgend nummer uit-

voerig terug te komen.

De raad bijeen
De traditionele stormpjes in de

gemeenteraad ontbraken weer even-
min, toen de vroede vaderen Dins-
dagavond j.1. opnieuw in vergade-
ring bijeenkwamen en het- was dit-

maal de heer G. Tates die ze wist
te ontketenen, al waren het meer-
malen stormpjes in het al even
traditionele glas water.

INSTELLING HUURCOMMISSIE
Het begon al direct bij de behan-

deling van het eerste agendapunt,
de instelling van een huurcommis-
sie. Hr. Tates verklaarde, geen be-
zwaar te hebben tegen de aanbe-
veling van het college van de heer
C. Slegers als voorzitter der com-
missie, doch was wel ten zeerste
verbaasd over de aanbeveling van
de heren D. van Dijk en A.Molenaar
voor de huurders, daar beide heren
functies bekleden in het bestuur
van de woningbouwver. „Eendracht
maakt macht", daarbij zelf geen
huurder zijn en dus onmogelijk een
objectief oordeel zouden kunnen
vellen.

Hr. Lindeman vroeg zich af, of
een commissie van drie voor deze
belangrijke aangelegenheid niet te
klein zou blijken te zijn.

Hr. Weber zag in dit voorstel
slechts een formaliteit. Doordat B.
& W. slechts één naam noemen voor
eventuele candidaten, kan de raad
slechts „ja" of „neen" zeggen. In
Heemstede deed men dit anders, daar
kon voor de samenstelling der com-
missie tenminste ruime keuze wor-
den gemaakt.
Hr. Slegers had vastgesteld, dat

nu men in Zandvoort weet, dat er
een huurcommissie komt, de mening
heerst, dat men voor alle kleine ge-
breken deze commissie kan raad-
plegen. Hij verzocht de pers met
klem, dit te willen tegenspreken,
want dit is niet zo. Slechts gevallen
van schade of verwaarlozing kun-
nen worden behandeld.

Hr. Slagveld stelde voor, de voor-
"zirter,--die" "héél*-wrat werk krijgt'te"
verzetten,' een hogere vergoeding te
geven dan in het voorstel wordt
vermeld.
De voorzitter verklaarde, dat de

heer Van Dijk wel degelijk de huur-
ders kan vertegenwoordigen, omdat
hij zelf óók huurder is. Deze com-
missie wordt door B. & W. slechts
aanbevolen, het is geen voordracht
en daarom is de raad vrij, te kiezen
wie hij wil. Slechts in bijzondere
gevallen treedt deze commissie op
en de pers zou er zijns inziens goed
aan doen, dit nog eens extra te be-
nadrukken.
Hr. Tates was uitermate ver-

baasd, deze formulering van B. &
W. te moeten horen, een formulering
die strijdig is met de geest van het
voorstel. In Heemstede deed men
z.i. héél wat verstandiger. „Ik heb
critiek op deze aanbeveling", zegt
spreker.
„En ik heb critiek op Uw uitla-

ting „verstandiger", zegt- de voor-
zitter, waarop Hr. Tates antwoordt:
„Dat moet U weten, we leven ge-
lukkig nog in een vrij land en< mo-
gen zeggen, hoe we erover denken.
Hr. Van Dijk kan nóóit de belangen
der huurders objectief voorstaan.
Wethouder Kerkman knikt heftig
„ja", waarop Hr. Tates zich tot deze
wendt met de opmerking: „Wacht
U maar even, mijnheer Kerkman,
dadelijk komt U aan de beurt". Spr.
noemt dan de namen van een viertal
personen, die hij voor de heren Van
Dijk en Molenaar in de plaats zou
willen stellen.

Weth. Kerkman verklaarde daar-
na, dat men bijna geneigd zou zijn
tot- zwijgen, „maar dat zullen we
maar niet doen", zei spreker. De
heer Tates komt hier met critiek,
verwijten en beschuldigingen, om-
dat de voordracht niet) naar z'n zin
is, doch het college handelde hele-
maal niet tegen de geest van dit
voorstel, het heeft slechts een ander
inzicht dan de Hr. Tates. Spreker
protesteert tegen de wijze waarop
het college door Hr. Tates wordt
aangevallen.
Hr. Weber was het niet eens met

Hr. Kerkman. Deze aanbeveling
lijkt wel een „eenheidsworst", zei
spreker, want de raad heeft geen
keus.

De voorzitter bestreed dit. Er is

wel degelijk keuze, want de raad
kan vrij kiezen. Het is helemaal
niet nodig, deze eenheidsworst op te

eten. Spreker was echter wèl ver-
baasd, dat de fracties niet vooraf
overleg pleegden over een andere
samenstelling. „Wanneer men niet
beter wist", zei spreker, „zou men
uit de toon der debatten gaan vast-
stellen, dat de verkiezingen aan-
staande zijn".

Hr. Tates diende daarop het
voorstel in inplaats van de heer
Van Dijk te stellen de heren Oosten-
rijk en Attema en inplaats van de
heer Molenaar de heren Hermarij
en J. Paap.
Nadat Hr. Lindeman nog had op-

gemerkt, het voorstel van B. & W.
zéér verstandig en zéér zakelijk te
vinden, zei de heer Koning: „Inder-
daad zijn de verkiezingen in aan-
tocht. Coalitie, mijnheer de voor-

zitter, coalitie! In Zandvoort komen
steeds weer dezelfde mensen uit

dezelfde partijen naar voren, daar-
om ben ik tegen dit voorstel".
De voorzitter bracht daarna het

voorstel van B. & W. in stemming.
Tot voorzitter werd gekozen de heer
C. Slegers met 12 stemmen en 3

blanco. Tot lid en plaatsvervangend
lid (huurders) de heer D. van Dijk
met 10 stemmen en de heer A. Mo-
lenaar met 9 stemmen. Blanco 2.

Hr. J. Paap 3 en de heren Hermarij,
Oostenrijk en Attema ieder 1 stem.
Tot lid en plaatsvervangend lid

(verhuurders) de heer J.H. Koning
met 10 stemmen, de heer J. Kroon
Sr. met 9 stemmen. Blanco' 2 stem-
men, de heren Oostenrijk en Atte-
ma 2 stemmen, terwijl de heer J.H.
Koning 1 stem kreeg als plaatsver-
vangend lid en de heer J. Kroon Sr.

eveneens 1 stem als lid.

HOTEL SOÜWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE

V-^ J
ERFPACHTS-UITGIFTE
VAN GROND.

De heer Weber verklaarde zich —
naar hij mededeelde voor het eerst
sinds 1946 — tegen de uitgifte van
grond aan de heer C. Davids te
-Zaandam,- gelegen^-aan-de-BurgenK-
Engelbertsstraat, om daarop een
garagebedrijf te bouwen. Spreker
merkte op, dat aan een Zandvoorts
ingezetene, n.1. de heer Smit aan de
Parallelweg, de kans niet gegeven
werd, deze grond te kopen voor het-
zelfde doel. Reëler zou het van B. &
W. geweest zijn, wanneer deze
Zandvoortse zakenman de kans had
gekregen, maar het college schreef
aan de Minister, dat het eindelijk
gelukt was voor dit plan een ge-
gadigde te vinden, toen de heer Smit
als het ware reeds lang om zijn

vergunning „op de stoep stond te
wachten". Straks zit Zandvoort met
het probleem „Smit", wanneer deze
zijn zaak moet afbreken, wanneer
het Boulevardcentrum verwezen-
lijkt zou worden.

Hr.. Slegers kon zich onmogelijk
met het betoog van Hr. Weber ver-
enigen, want Hr. Smit had hemzelf
verklaard op de in het voorstel ge-
noemde voorwaarden onmogelijk te

kunnen ingaan, omdat dit object
hem te groot was, hetgeen Hr. Go-
sen eveneens naar voren bracht,
evenals wethouder W. v.d. Werff.
Hr. Tates wilde eveneens uit billijk-

heidsoverwegingen het- voorstel
steunen, hoewel het hem zéér speet
voor de heer Smit.
Een vrij langdurig debat ontstond

daarna over de vaststelling van het
rente-percentage van de erfpachts-
uitgifte, -waaraan de voorzitter ein-
delijk een einde; maakte door op te

merken, niet goed te begrijpen, wat
de heren eigenlijk wilden en het
voorstel in stemming te brengen.
Het werd aanvaard met 12 tegen 3
stemmen. (Tegen de heren Koning,
Slagveld en Weber).

AANSCHAFFING MISTBLUSSER.
Het uitgestelde voorstel om een

crediet van ƒ33.500,— beschikbaar
te stellen voor de aanschaffing van
een mistblusser werd aangenomen
met 11 tegen 4 stemmen. Tegen de
heren Slagveld, weth. v.d. Werff,
Weber en Koning. Hr. Weber ver-
klaarde, dat de raad zich niet moet
vastklampen aan het advies van
een inspecteur, die moeilijk anders
kan adviseren. Sinds 1945 kent
Zandvoort niets anders dan duin-
branden, schoorsteenbranden en
vorige week „de pan met vet", doch
deze werd met schuimblussers ge-
doofd. „Stel je voor", zei spreker,
„dat we daarvoor 33.000 gulden
door de straten hadden laten rijden".
Spreker was van mening, dat Zand-
voort niets heeft aan een mistblus-
ser en had voorts ernstige critiek

op het gebruik van de onlangs aan-
geschafte rode personen-brandweer-
auto, die blijkt te worden gebruikt
voor andere doeleinden dan voor
brand. „Bovendien", eindigde spr.,

„als men mistblusser zegt, zegt- men
„brandweerkazerne" en ik mag de
lasten der gemeente niet met twee
ton verhogen. Er gaat niets boven
de spuit met „de dikke straal", als

't Boulevard-centrum komt, dan is

het tijd voor een mistblusser, eerder
niet!"

Nadat wethouder v.d. Werff zich
eveneens tegen aanschaffing had
verklaard, omdat hij de noodzaak
van een derde blus-eenheid niet

zag, maakte mevrouw Mol zich tot

tolk van alle andere woordvoerders,
met uitzondering van Hr. Koning,
die „tegen" bleek, door te verklaren,
het onverantwoord te vinden, dit

voorstel niet aan te nemen, omdat,
als er iets gebeurt, men Zandvoort
zou kunnen verwijten in gebreke te

zijn gebleven voor de volksveilig-
heid te zorgen, toen de mogelijkheid
daartoe aanwezig was.
De voorzitter merkte nog op, dat

de rode personen-auto met zijn

goedkeuring door de commandant-
werd gebruikt, om naar Breda te

rijden, om daar een congres van
brandweercommandanten bij te wo-
nen. Een dergelijk gebruik zal ech-
ter hoge uitzondering blijven. De
aanschaffing van een mistblusser
houdt niet in de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne. „Was
dat,maar waar", zei spreker, „maar
die nieuwe kazerne komt er óók
wel!" Spreker overwoog, eens een
lezing door een deskundige te laten
houden over de bijzondere kwets-
baarheid van Zandvoort in oorlogs-
tijd, waarop hij door enkele experts
op dit gebied was attent gemaakt en
sprak er zijn blijdschap over uit, dat
hij nu, nu de aanschaffing van de
mistblusser wel zeker was, eindelijk

weer de verantwoording voor de
brandweer op zich zou kunnen
nemen. Het voorstel werd daarna
met bovenvermeld resultaat aan-
vaard.

RUMOER OM EEN FOTO-ALBUM.
Een verward en onverkwikkelijk

debat ontstond, toen van de raad
werd gevraagd, het beleid van B. &
W. goed te keuren inzake de aan-
koop van een album met foto's van
afbraak en wederopbouw, waar-
tegen de heer Tates in de vorige
raadsvergadering bezwaren had ge-
maakt.
Hr. Tates verklaarde thans, niet

veel meer over dit punt in het open-
baar te willen zeggen, het was z.i.

een tere kwestie, die hij voorstelde,

in besloten vergadering af te doen,
waarop Hr. Gosen opmerkte, dat
het weinig zin had, hierover nog te

gaan na-kaarten, omdat de zaak z.i.

was afgedaan.
< JKr. ;Lindeman betoogde, dat de
'fiééf ~Tates~in^de^Vorige—raadsveri~
gadering in het openbaar ernstige
critiek had op het college. Spreker
had niets- tegen een besloten ver-
gadering, maar wenste, dat de heer
Tates nu óók in het openbaar zijn

aantijgingen ten opzichte van B. &
W. zou terugnemen.

Speciale
kousen, sportkousen en sokken

aanbieding
Onze bekende La Rita Nylons
van 4,95 nu ƒ4,50
Nylon kousen geheel gemin-
derd, -nu ƒ2,95
Links geweven kousen met
Nylon, nu ƒ1,75
Mousse Crêpe Nylons van
6.95, nu ƒ5.95

Kinder sportkousen en
sokjes, nu vanaf 98 et.

Wollen Heren sokken in
Anklets en lang, nu ƒ1,98
Gebreide Heren sokken

nu ƒ1,89

Op 2 paar kousen, sokken,
sportkousen of sokjes

10°lo korting ! !

!

Goed en voordelig is onze
kousen-reparatie !!!

Profiteer van onze lage
wolprijzen !

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Ook de voorzitter had ernstige
bezwaren tegen een besloten ver-
gadering. De zaak was z.i. afgedaan
en spreker zou over „deze oude koe"
niet meer willen spreken.
De heer Tates betoogde, geen

persoonlijke elementen naar voren
te willen brengen in het openbaar.
Hij merkte op, dat in de huidige
verklaring van het college halve
waarheden stonden en zou deze
liever in besloten vergadering wil-
len afdoen, omdat het z.i. een prin-
cipiële zaak was geworden. De ter
inzage gelegde notulen van de be-
sloten vergadering op 17 Dec. 1953
noemde spreker zéér summier, om-
dat daarin in nauwelijks honderd
regels het resultaat^van l 1/» uur
praten werd vastgelegd. Daarom
bepleitte spreker met klem het
stenografisch opnemen van notulen
of de aanschaffing van een wire-
recorder.

De voorzitter merkte op, dat ge-
noemde notulen met algemene
stemmen waren goedgekeurd, dus
óók met die van de heer Tates, zo-
dat daarop nu niet meer kon wor-
den teruggekomen.

Wethouder Kerkman verklaarde,
dat in deze de handelwijze van het
college slechts diende te worden
bezien, verder niets. Niemand heeft
protest aangetekend, toen het col-

lege voorstelde, het voorstel tot

aanschaffing terug te nemen en
verder zelf af te doen. Deze oude
zaak behoefde dus z.i. niet meen te

worden opgehaald, slechts de critiek

van de heer Tates op het college
moest worden rechtgezet.
Ook de voorzitter bleek deze me-

ning toegedaan, omdat het- college
niets te verbergen heeft of had,
want er is niets geheimzinnigs ge-
beurd, hoewel de heer Tates deze
indruk gewekt heeft.

Hr. Tates zegt- dan: „Ik zal niet
teveel meer zeggen, omdat ik in 't

openbaar geen namen wil noemen.
Maar als de raad niet protesteerde
tegen terugneming van het voorstel,
wilde dat toch niet zeggen, dat men
ermede accoord ging. Het gebeurt
wel méér, dat men zoiets vaststelt,

zonder de „koppen" te tellen.

De voorzitter: „hoofden, mijnheer
Tates". Hr. Breure: „Of neuzen!"
(hilariteit).

Hr. Tates (vervolgt): „Goed, hoof-
den of neuzen dan. Ik zal deze zaak
niet verder oprakelen, doch het
maken van notulen zal in Zandvoort
altijd mijn critiek ontmoeten, wan-
neer dat- geschiedt zonder steno-
graaf of wire-recorder".
Hr. Gosen: „Mijnheer Tates is

volkomen onjuist. Ik herinner mij
nog héél goed, dat alle raadsleden
opgelucht waren, toen in die be-
sloten vergadering van 17 Dec. 1953
de gemeentesecretaris voorstelde
het voorstel terug te nemen en door
het college te laten afdoen".
Hr.Lindeman: „Maar ik zou graag

willen, dat de beschuldiging tegen
het college door heer Tates zou
worden teruggenomen en dat heb
ik nog niet- gehoord".

Hr. Tates' (kwaad): „En dat zult
U óók niet horen!"
De voorzitter vraagt dan de heer

Tates, of deze bereid is, zijn uit-
lating: onrechtmatige daad van het
college, terug te nemen, dan is

daarmede de zaak afgedaan, doch
Hr. Tates weigert dit, omdat hij het
met het beleid van het- college in
deze in 't geheel niet eens is. „Ik
wens hier niet verder over te pra-
ten", zegt spreker.

Weth. Kerkman merkte daarna
cp: „Als de heer Tates dat dan niet
wil doen, zal het college verplicht
zijn, de raad te vragen, of deze
accoord gaat met de gevolgde han-
delwijze van het college, opdat de
_beschuldigingen uitsluitend voor
TrekehingVan~~dë neer "Tatès'blijveh:

"

De heer Tates, kennelijk in het
nauw gedreven, gaat langzaam over
tot capitulatie. Spreker merkte op,
deze gang van zaken zéér vreemd te
vinden. Er worden wel eens meer
harde woorden gesproken in het
vuur van een betoog en zijn uit-
drukking „onrechtmatig" werd na-
tuurlijk niet in de woordelijke be-
tekenis bedoeld, het gaat er slechts
om, dat spreker persoonlijk niet
accoord gaat met deze uitgave.
Tenslotte verklaarde, na nog enige

opmerkingen over en weer, de heer
Tates zijn uitlating „onrechtmatig"
vanzelfsprekend te willen terug-
nemen,waarvan de voorzitter dank-
baar nota nam, daarmede de dis-
cussie als geëindigd beschouwend.

HAMERPUNTEN.
Zonder discussie werd een voor-

stel aanvaard om een extra crediet
beschikbaar te stellen, groot ƒ3250,-
voor het maken van een ijzeren
afrastering rond het hockeyveld en
een derde aansluiting, op het water-
leidingnet ten behoeve van het
Zandvoortmeeuwen-terrein.

Voorts een crediet- van ƒ3000,

—

voor het aanbrengen van verlichting
van de wijzerplaten op de toren
van de Hervormde kerk en een
extra crediet van ƒ5000,— voor de
restauratie van deze toren wegens
bijkomende werkzaamheden.

Garantie werd verleend in vijf

gevallen ten behoeve van aan bij

de bouwkas aangesloten bouwspaar-
ders door de N.V. Bouwkas Neder-
landse gemeenten te verstrekken
hypotheken, terwijl het voorstel tot
wijziging van de gemeenschappelijke
regeling ziektekostenverzekering
voor ambtenaren in dienst van
Noordhollandse gemeenten werd
goedgekeurd.

RONDVRAAG.
Hr. Weber vestigde er de aan-

dacht op, dat de bomen, indertijd
geplant op het de Favaugeplein,
waardoor twee meter kostbaar par-
keerterrein over een grote lengte
verloren ging, thans zo dood zijn als

een pier. Vroeg, of dit terrein thans
niet beter voor parkeerterrein zou
kunnen worden bestemd. De voor-
zitter antwoordde, dat vóór tot

nieuwe aanplanting van bomen zal

worden overgegaan, eerst contact
zal worden opgenomen met de ver-
keerspolitie.

Hr. Koning vond het vreemd, dat
een ambtenares van publieke wer-
ken, die thans blijkt overgeplaatst
in administratieve dienst bij de
politie, nog steeds op de loonlijsten
van P.W. vóórkomt. De voorzitter
antwoordde, dat het hier een proef-
neming betrof, die zéér goed bleek
te voldoen. De bedoelde ambte-
nares blijft bij de politie en werd
bij de nieuwe begroting op de
politie-loonlijst geplaatst.

Een voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag — op haar verzoek,
aan mej. J. Pierlot als vak-onder-
wijzeres, werd goedgekeurd tijdens
de behandeling van de ingekomen
stukken, waarna de voorzitter de
vergadering om ruim tien uur sloot.

Negro Spirituals

Op een zeer bijzondere gebeurte-
nis willen wij gaarne Uw aandacht
vestigen. Uit Suriname is onlangs,
voor een slechts korte tijd durende
tournee door ons land, het Marana-
tha-kwartet overgekomen.
Dit vocaal negerkwartet heeft zich

in hoofdzaak toegelegd op de ver-
tolking van negro-spirituals. Dit
zijn geestelijke liederen van de
negers, waarin zij hun vreugde en
nood, maar bovenal hun vertrou-
wen in God (de „Lawd" = Lord)
tot uiting brengen.
Zoals men wellicht weet, hebben

de negers als bedreigde minderheid— in de U.S.A. — zich vaak ver-
eenzelvigd met de in benauwdheid
verkerende Joden van het Oude
Testament. De negro-spirituals
tonen aan hoezeer de neger zich in
de geschiedenissen als van David,
Daniël, Jozua, Mozes e.a. heeft in-
geleefd. Het is geen afwijkend beeld
dat in deze liederen tot uitdrukking
wordt gebracht, in wezen. In het
Hooglied zegt de Sullamiet, de
„schoonste onder de vrouwen": „Ik
ben zwart, maar lieflijk, gij doch-
teren van Jeruzalem gelijk de ten-
ten van Kedar, gelijk de gordijnen
van Salomo .... ziet mij niet aan,
dat ik zwart ben.... de zon van
mijn land heeft mij beschenen".

Dichterlijk wordt de on-aardse
werkelijkheid a.h.w. gerealiseerd
en bezongen in prachtige, overigens
simpel verhalende, ontroerende lie-

deren, die de neger de kracht gaven
zijn lijden in deemoed te dragen en
het onrecht aan hem bedreven om
te zetten in zijn schuld aan de Lawd.
Voor de dikwijls sublieme wijze

waarop de typische kunstvorm der
spirituals — bekende en onbekende— tot het luisterend publiek wordt
gebracht oogst het Maranatha-
kwartet zeer veel waardering. Dit
kwartet bezoekt ook Zandvoort- en
wel op Dinsdag 1 November a.s.

onder auspiciën van de stichting
culturele kring „'t Helm" in theater
Monopole, aanvang 8.30 uur. Mede-
werking verleent- de bekende voor-
drachtskunstenaar (neger-evangelist
noemt hij zich bij voorkeur) Otto
Sterman — eveneens West-Indiër —
die negerpoëzie en -proza zal voor-
dragen. Zij, dïe""ïndertijd de* E 55
bezochten en de televisie-uitzending
bijwoonden zullen een onvergete-
lijke herinnering bewaren aan de
uitzending, verzorgd door het Inter-
kerkelijke Actie-comité E55, waarbij
Otto Sterman voordroeg „Noach's
Ark", een boeiend en aangrijpend
verhaal, hoogtepunt van het TV
programma.
Een sfeer-vol uitgebalanceerd

programma wordt U die avond ge-
boden, zodat met reden gewaagd
mag worden van een gebeurtenis,
waarop met reden het praedicaat
uniek van toepassing is.

«Pour vous Madame»
Schoonheidsartikelen van

^ïelena
<
7<.ubinótein

In Zandvoort
alleen verkrijgbaar bij:

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffure - Beauté

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Begrotingsvergaderingen

De openbare vergaderingen van
de raad der gemeente Zandvoort,

waarin de begroting voor het jaar

1956 zal worden behandeld, werden
vastgesteld op Dinsdag 15 November
des avonds 8 uur, voort te zetten

op Woensdag 16 November des

middags te twee uur en eventueel

daarna nog des avonds om 8 uur.

„WURF-PRAET"

rc*^.-.

WULLUM v.d. WURFF:
Ik weet nog 'n paer beste
klante voor 't nieuwe

bejaerdehois!



Wegens reorganisatie
van ons bedrijf, stellen wij U in staat, kennis

te maken met onze nieuwste

permanent-wave
van ƒ17,50. Thans voor de maand November voor

I IV] /Ö Alles inbegrepen.

Moderne coupe en individuele coiffure.

Ook. in onze herensalon wordt eerste klas
werk geleverd.

ison „Gerriis Efi

ZEESTRAAT 30 TELEF. 2718

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

ALS RECLAME:
200 gr. Victoriastengels 60 et.

Alléén Zaterdag:
1 PENCEETAART 95 et.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Televisie
verrijkt
Uw leven

TELEVISIE brengt U de paarden-
sport, voetbal, toneel, cabaret, film,

actualiteiten etc. U kunt alles zien
thuis bij de warme kachel, op de
beste plaats! PHILIPS TELEVISIE
prachtig beeld 43 cm. ƒ775,-, ƒ995,-.

PHILIPS TELEVISIE grootste beeld
53 cm. ƒ1245,— Wij plaatsen Uw
antenne vakkundig. Service lOOVo.

Bestel heden bij ons Uw toestel

voor de komende feestdagen.

Philips Televisie ook in Uw bereik!

Wij nebben voor U een echte Tele-
visie-tafel met zwaar blad. Onder
garantie leverbaar! Betaling desge-
wenst na persoonlijk overleg.

Erkend Philips service dealer

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
•Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

OPROEP
In opdracht van het Kon. Ned. Gymnastiek-
verbond en op advies van de regering, roept het
bestuur van de gymnastiekver. O.S.S. iedereen
van jong tot oud op deel te nemen aan

lichaamsoefeningen
O.S.S. biedt hiertoe onder bevoegde leiding ge-
legenheid met GYMNASTIEK op Maandag (jon-
gens en heren) en Donderdag (meisjes en dames)
in de K. Doormanschool en Dinsdag (dames en
meisjes) in de Hannie Schaftschool (van 4.30-

10.30), met VOLLEYBAL op Vrijdag in de K.
Doormanschool (van 6.30-10.30)," met HANDBAL
op Zaterdagmiddag in het sportpark Duintjes-
veld (van 3-5 uur). Nadere inlichtingen aan het
secretariaat Brederodestraat 122, (tel. 2918) en
tel. 3803. Wij vragen reeds nu Uw aandacht voor
het redactioneel artikel over het bovenstaande
in Zandvoorts Nieuwsblad van volgende week.

Komt U eens
bij ons aan

Wij tonen U grote sorteringen MEUBELEN,
KARPETTEN, BEDDEN, DEKENS enz. enz.

U slaagt voordeliger bij:

SCHAKEL's
MEUBEL- EN WONINGINRICHTING

Zijlweg 82-86 - Haarlem

Specialist in bankstellen.

Speciale aanbieding: huiskamer, compleet f375,-

Verkoop onder garantie.

Japonnenatelier
vraagt

VOLSLAGEN MACHINESTIKSTERS
AANKOMENDE MACHINESTIKSTERS
VOLSLAGEN HANDWERKSTERS
AANKOMENDE HANDWERKSTERS
STRIJKSTERS
LEERLINGEN op alle afdelingen.

Aanmelden: Hotel Esplanade Zandvoort, tel.2073

8-12.30, 13.30-17.30.

Na 18 uur: Vinkenstraat 1, Zandvoort, tel. 3393.

ZANDVOORTS CONFECTIE-BEDRIJF

H

Zoete witte
Spaanse wijn

ƒ2,40 per fles.

Wijnen-Gedistilleerd

A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532

SIGARETTEN - SHAG - SIGAREN
vindt U in onze 30-vaks-automaat.
Voor wisselgeld eventueel bellen.

Sigarenmagazijn TH. LADEN ER
Grote Krocht 25 - Telefoon 2900

Gevraagd
Eerlijk net DAGMEISJE, leeftijd tot 30 jaar.

Van 9 uur tot half zes. ƒ25,— per week met volle
kost. Maandags vrij. Aanmelden: Mevr. E. Koe,
Oosterparkstraat 38, telef. 3326.

U wilt nu
een Televisie!?

Betaal hem dan uit Uw inkomen.
Wij financieren deze voor U
op gemakkelijke condities.

Keuze uit ERRES - PHILIPS
TELEFUNKEN.

Radio-, Televisie- en Wasmachine specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 - TELEF. 2658

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
V zult verbaasd staan wat U dat scheelt.

Slagerij LA VIANDE
TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1

Rundvlees-reclame
DOORR. R. LAPPEN

van ƒ1,85 voor ƒ1,75 500 gr.

RIBLAPPEN van ƒ2,30 voor ƒ2,— 500 gr.

MAGERE R.LAPPEN
van ƒ2,30 voor ƒ2,10 500 gr.

LENDE en ROSBIEF
van ƒ2,50 voor ƒ2,20 500 gr.

BIEFSTUK van ƒ3,20 .voor ƒ3,— 500 gr.j

Schoudercarbonade ƒ1,85 500 gr.
*'•

Gemest kalfsvlees voorradig!

GEHAKT ƒ1,60 500 gr. ƒ2,25 750 gr.

250 gr. echte Geld. gek. worst ƒ0,70

Dinsdag

1
November

Stichting culturele kring „'T HELM"
THEATER MONOPOLE - 8.30 UUR
Surinaams Maranatha

Yocaal negerkwartet
(Spirituals) m.m.v. de voordrachtskunstenaar

OTTO STERMAN

Kaarten a f2,- (b.i.) aan de zaal op de dag] v.d.

voorstelling v. 12-12.30 u. en voor de aanvang.

BAKELS
Uw modehuis sinds 1874

Biedt U:

TWEKA PAKJES ƒ52,75
BLEYLE JAPONNEN v.a. ..ƒ72,50
Overhemd blouses ƒ 10,50 en ƒ 13,95

Overhemd blouses streepje
v.a. ƒ 18,50

Vlotte Damesjumpers v.a. . .ƒ14,35
DAMESVESTEN v.a ƒ22,50

Voorts grote sortering in Shawls,
Handschoenen in wol en leder.

SETTERSET NYLONS

BAKELS
KERKSTRAAT 29-31 - TEL. 2513

Bescherm Uw gezondheid:

Lamsvacht
gevoerde laarzen
voor groot en klein

Brossois, Grote Krocht

DANSSCHOOL LAURENS
VONDELLAAN 8

Wij kunnen nog enige heren plaat-
sen op de Woensdagavond-cursus
voor beginners van 7-9 uur en op
de gevorderden-club op dezelfde
avond van 9-11 uur enige dames
en heren.

Besteedt Uw geld met overleg
Wij geven U geen horloge cadeau, maar
wel voor Uw geld het beste wat er isl!

COSTUUMS, in 1 en 2- rij model, vele tinten van ƒ49,- tot ƒ138,-

PANTALONS, ruime keus.

SPORTCOLBERTS in de moderne kleuren . . van ƒ29,- tot ƒ79,-
GABARDINE REGENJASSEN, 100% wol, een jas voor jaren ƒ95,-
AUTOCOATS, Egypt. katoen ƒ36,-
CANADIANS, geheel gewatteerd ƒ42,-

DEMI's in de moderne uitvoeringen ,van ƒ59,- tot ƒ109,-
EGYPT. KAT. REGENJASSEN in raglan en trenchcoat model

ƒ39,- tot ƒ53,-
JEKKERS in de bekende modellen, heerlijk warm ƒ56,- en ƒ59,-
MANCHESTER PANTALONS, Poolvaste Ribfix ƒ22,50
WERKBROEKEN, Bucskin Engels leer enz. ƒ14,-, ƒ19,50, ƒ22,75

DAMES- en MEISJESPANTALONS , JONGENS PLUSFOURS,
SHAWLS, OVERHEMDEN, DASSEN enz. enz.

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 20 - Telef. 3136

Grote

Vlees-reclame
Varkens- en Rundvlees

Schoudercarb. . . ƒ1,55 500 gr.

Ribcarbonade .. ƒ1,75 500 gr.

Haas ƒ1,95 500 gr.

Doorr. vark.lapp. ƒ1,38 500 gr.

Filet ƒ2,25 500 gr.

Varkenspootjes 10 et. 100 gr.

Hamschijf 25 et. 100 gr.

Osselapjes (mager) v.a
ƒ1,65 500 gr.

Riblappen ƒ1,90 500 gr.

Rosbeaf ƒ2,00 500 gr.

Contrafilet (entrecöte)

ƒ2,10 500 gr.

Gelard. Haasjes ƒ2,25 500 gr.

Biefstuk 55 et. 100 gr.

Gehakt h.o.h ƒ1,25 500 gr.

Pakje eigen gesm. vet
25 et. 250 gr.

óf

Lunchpakket bij vlees:

100 gr. gelard. lever en
100 gr. Pekelvlees 85 et.

100 gr.Ham en
100 gr. Geld. gek.worst 78 et.

Fijne bakbloedworst
50 et. 250 gr.

Rolpens ƒ1,90 500 gr.

Pekelspek (mager)
ƒ1,80 500 gr.

VOLOP HONDENVOER:
Pens 25 et. 500 gr.

Long 25 et. 500 gr.

Hart 25 et. 100 gr.

Kopvlees 85 et. 500 gr.

Slager Gaus
Kerkstraat 14 Telefoon 2102

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

BURGERLIJKE STAND
21—27 October 1955.

Geboren: Eugène, zoon van H. van
der Vliet en A.F. W. Koelemeijer;
Cornelia Alida, dochter van A.
Beekhuijs en A. C. van Duijn; Pie-
ter, zoon van N. Visser en C. Bes-
seling; Anna Wilhelmina Maria,
dochter van W. C. van der Mije en
C. J. van der Aar.
Ondertrouwd: R. Loos en J. J.

Spiers; C. van der Meulen en J. de
Vries; M. F. Heemskerk en L. M.
Lamers; W. A. de Korte en M. G.
Heemskerk.
Getrouwd: A. van der Werf en

J. J. Keur; G. Keur en A. Bol.

Overleden: W. J. M. Jansen, oud
53 jr., echtg. van J. M. Simon; M.
Dekker, oud 38 jr., echtg.e. van J.

B. C. M. Spronk.

'n LaMermenu
voldoet U!

Actie vluchtelingenhulp
Deze week, tot en met Zaterdag

29 October organiseert de Ned. Fe-
deratie voor vluchtelingenhulp een
nationale inzamelingsactie.
Ook in deze gemeente werd een

comité gevormd, dat niet alleen veel
voorbereidend werk verzette, doch
ook reeds de actie zelf ter hand
nam. Medewerkers en -sters gaan
rond voor het verzamelen van oude
sleutels, maar ook wordt huis-aan-
huis de collectebus gepresenteerd.
Zandvoort, waaraan het oorlogs-

leed evenmin voorbijging, doch dat
voor een belangrijk deel daarvan
intussen mocht herstellen en zich
alweer in een zekere welvaart mag
verheugen, kan naar mijn gevoel
des te meer meeleven met deze
vluchtelingen, van huis en haard
verdreven, wier bestaan helaas tot

op vandaag nog geen enkel uitzicht

biedt. Daaraan denkend, voldoe ik
dan ook gaarne aan het verzoek
mij geheel achter bovenbedoelde
actie te stellen en voorts op iedere
inwoner van deze gemeente een
dringend beroep te doen om deze
actie in Zandvoort tot een klinkend
succes te maken.

De burgemeester van Zanduoort.

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltestraat 18 - Telef. 3403

PH9LIPS
RADIO
seizoen 1 955-'56

Een goed radiotoestel verhoogt de
gezelligheid. PHILIPS RADIO, in
iedere prijsklasse, een kwaliteits-
product. Philips Radio Bi-Ampli.
Zeer mooie weergave! ƒ438,—

.

Uw oude radio heeft inruilwaarde!

e/rf*m£^

PHILIPS platenspeler voor inbouw
ƒ79— of ƒ1,— p.w.
PHILIPS platenspeler in sierlijke

koffer ƒ112,—
GRAMOFOONPLATEN: Een mooi
St. Nicolaas-geschenk. Wij hebben
ruime keus. Bezoekt onze afdeling.

Indien U een aantal platen tegelijk

wenst te kopen, kunt U de betaling
met ons bespreken.

GRAMOFOONMEUBEL, prachtig
van lijn. en uitvoering. Met platen
naar keuze. Komt U eens kijken en
luisteren?

Erkend Philips Service Dealer.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Veertigjarig jubileum
De heer J. Maarsen, wonende in

de Tollensstraat, hoopt op 1 Nov.
de dag te herdenken, dat hij 40
jaar geleden in dienst trad bij de
firma F. & G. Wendelaar, commis-
sionnairs in effecten te Amsterdam.
De heer Maarsen, die thans procu-
ratiehouder bij deze firma is, be-
zoekt dagelijks de Effectenbeurs,
waar hij zich vele vrienden maakte.
Daar hij tevens in tal van Zand-
voortse verenigingen, w.o. het Roode
kruis, een vooraanstaande plaats in-
neemt, geniet hij óók in de bad-
plaats een grote populariteit, zodat
het hem stellig op zijn jubileumdag
niet aan belangstelling zal ontbre-
ken. Wij feliciteren de jubilaris van
harte en wensen hem nog vele
voorspoedige jaren.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Oct. berijdbaar

30 2,21 9,30 14,40 21,30 6,30-12,30
31 3,02 10,— 15,19 22,30 7,00-13,00
Nov.
1 3,42 10,30 16,02 23— 7,30-14,00
2 4,26 11,30 16,44 23,30 8,30-14,30

3 5,12 12,— 17,31 —,30 9,00-15,30
4 5,59 13,— 18,19 1,30 10,00-16,30
5 6,49 14,— 19,11 2,— 11,00-17,00
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

t
Heden overleed op 38-jarige
leeftijd, na een langdurige
ziekte, onze goede vrouw en
lieve moeder

Maria Dekker
Hiermede beëindigde zij in
volle overgave en gesterkt
door de genademiddelen der
H. Kerk een 12'/»-jarige zorg-
zaamheid voor haar gezin.

J. B. C. M. Spronk
Marjo
Rob

Zandvoort, 26 October 1955.

Vondellaan 13.

De HL H. Uitvaartdiensten
worden aan God opgedragen
op 29 October in de kerk van
de H. Agatha te Zandvoort.
De stille H.H. Missen om 7.00
en 7.45 uur, de gezongen Re-
quiem om 9 uur, waarna de
begrafenis zal plaats hebben
om ongeveer 11.00 uur op het
R.K. Kerkhof „St. Barbara",
Soendaplein, Haarlem.

De Profundis Vrijdag 28 Oc-
tober 7.30 uur n.m. in boven-
genoemde kerk.

Jac. Koper
Dorpsplein 11, Tel.2872-3460

Begrafenissen en crematies.

Eerste Zandvoortse
rouwkamer-inrichting
Gelegenheid tot opbaren

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en| 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. v.m. 10,30 uur:

Hervorfriingsdienst.
Voorg.: Ds. R.H. Oldeman

n.m. 7 uur; Geen dienst,
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. C. W. Mönnich, A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag 13 Oct. 's avond 8.30 uur

samenkomst in de nieuwe consistorie
der Herv. kerk. Spr. de heer H.
Veldkamp, evangelist, den Haag.

iVOROL
Elke tand
een brillanf
Filmavond motorclub

Daartoe in de gelegenheid gesteld
door de „Tyresoles N.V." in Neder-
land, organiseert de motorclub
„Zandvoort" op Donderdag 3 Nov.
in gebouw „Zomerlust" een exclu-
sieve filmavond. O.a. zullen worden
vertoond een unieke reportage in
kleuren van de Tulpenrallye 1955.

Als hoofdfilm zal een speelfilm
worden vertoond. Bovendien wisten
de organisatoren als extra attractie
de beschikking te krijgen over de
„Jawa" zesdaagse-film" bij welke
strijd Nederland de zilveren vaas
veroverde. Voor een prettige afwis-
seling werd gezorgd door het inlas-
sen van een hersengymnastiek-
wedstrijd, waaraan prijzen zijn ver-
bonden en het houden van een
tombola.
Auto- en motorsportliefhebbers

uit Zandvoort en omgeving hebben
tot deze avond gratis toegang. Men
kan hiervoor kaarten aanvragen bij

het secretariaat van de motorclub
„Zandvoort".

Nerts-show
Naar wij van de heer A.J. v.d.

Reyden, Marisstraat 21, 2e secretaris
van de Ned. ver. van pelsdierfok-
kers, vernemen, zal bovengenoemd
district op 4, 5 en 6 Nov. a.s. een
tentoonstelling van diverse soorten
levende nertsen organiseren, totaal
100 stuks. De tentoonstelling zal
worden gehouden in de Vleeshal te
Haarlem. Donderdagavond 3 Nov.
a.s. vindt de officiële opening plaats.
Aan deze tentoonstelling zal twee-
maal per avond een modeshow ver-
bonden zijn van uitsluitend nerts-
bont, zoals mantels, capes enz.
Inlichtingen omtrent het kweken

van deze kostbare en exclusieve
pelsdieren, is de heer v.d. Reyden
te allen tijde bereid te verstrekken
en tevens zijn waardevolle collectie
van 54 dieren (in 2 jaren gekweekt)
te tonen.

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
De K.J.C. Zandvoortmeeuwen

hield 20 Oct. haar 4de competitie-
avond, waar weer een verandering
is gekomen. De stand is nu als volgt:
1 P. Schaap; 2 G. Kerkman; 3 J. van
Duijn; 4 Th. Schuiten.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150



Vereniging „De Haltestraat"
Alles wat Uw hart begeert, is in de Haltestraat geëtaleerd!

IRund-,
Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

g Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) .. ƒ1,70
500 gr. prima RUNDERLAPPEN ƒ1,75
500 gr. LENDE (contrafilet) ƒ 2,50

500 gr. Zuiver GESM. RUNDVET ƒ 0,50

ATTENTIE!! Op de nationale vakwedstrijd in

Groningen j.l. 26 en 27 Oct. werden wederom
onze ingezonden vleeswaren bekroond en wel
met ere- en eerste prijzen, dus loei weer een
bewijs van constante werkwijze en kwaliteit!

Voor de boterham bieden wij U deze kwaliteits-
producten aan tegen zeer billijke prijzen:

Onze heroemde Geld. gekookte worst
met ereprijs bekroond 250 gr. voor slechts ƒ0,85

100 gr. Pekelvlees met ) f (\ H K
100 gr. Jachtworst (lei PHJs) > * U >

100 gr. Gebr. Rosbeaf met 100 gr. Pekelvl. ƒ0,95
150'gr. Kinnebakham • ƒ 0,45

150 gr. Orig. Corned Beaf ƒ 0,60

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ 0,50

Vleeshouwerij Cor van Eldik,

Wel beter, niet duurder!

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

BRRR....WAT IS HET KOUD!!
Daarom naar DE KAMPIOEN,
om Uw inkopen te doen!

Wij hebben een uitgebreide collectie

herenondergoed van Jansen & Tilanus

PANTALONS, BORSTROKKEN, HEMDEN in

het Jaeger, Interlock en Gemoltonneerd.
Interlock Pantalons en Hemden ook vanaf ƒ 2,98

Flanellen HEREN PYAMA's vanaf ƒ 6,90

Flanellen DAMES PYAMA's. vanaf ƒ 9,—
Prima HEREN OVERHEMD van ƒ 8,50

JONGENS BLOUSES in wol en flanel.

Wollen DAMES VESTEN vanaf ƒ 14,50

Wollen SHAWLS, patentsteek, div. dessins ƒ 5,50

Interlock DAMES SLIPS m. 38 t. 48, nu ƒ 0,95

Wollen DAMES KOUS ƒ 3,60

NYLON KOUS ƒ 1,98

„DUBARRY" NYLONS van ƒ3,50, ƒ3,95, ƒ 4,50

De Nylon van de Jovanda-fabrieken.
Een KRISTAL-NYLON met echte naad nu ƒ 2,98

SOKKENWOL met Nylon „De Vier Heems-
kinderen" per knot van 100 gram ƒ 2,60

LEITHEN ZEPHIR BABYWOL ƒ 2,65

Wij maken CORSETTEN en B.H.'s OP MAAT
door bekwame corsettière.

Enkele modellen hiervan hebben wij (als mon-
ster) voon U in huis.

Fa. NOTTEN - De Kampioen
HALTESTRAAT. 59

Hoe genoeg'lijk rolt het leven
Eens gerusten kappers heen,
Die zijn zaligh lot, hoe kleen
Om geen Koningskroon zou

(geven'

Vrij naar H. K. Poot

Zó denkt men erover in:

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

Haltestraat 14 - Telef 2462

A.s. Donderdag naar

SNIP EN SNAP
Bespreekt Uw plaatsen zo spoedig mogelijk.

Reisbureau P. Kerkman
HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2560 - 2214

Met Kerkman reizen, gezellig reizen!

Laat Uw
verouderde

brilleglazen

vervangen
door

stasan
BRILLEGLAZEN

U ziet er beier mee

!

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. Opticien - HALTESTRAAT, 5 - TELEF. 2174

Erkend fondsleverancier

Donderdagsavonds tot 9 uur geopend.

M.M.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL

Haltestraat 1 -' Telefoon 2735

„TILLEY" STRAALKACHELS ƒ51,75

„CLARUS" PETROLEUM KACHELS .. ƒ64,50

„SPAR" PETROLEUM KACHELS ƒ49,50

„HALLER" PETROLEUM KACHELS . . ƒ69,50

Electrische

straalkachels f 28,75

Succes agenda's
Zak-agenda's

Dag-, week-, maand- KalendeTS
Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.M. VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

De Veenendaalse
HALTESTRAAT 55 TELEFOON- 2839

Het enige adres voor het bekende

H0LLANDIA

ONDERGOED

Ontvangen:
Een grote collectie

flanellen dames-, heren- en kinder-

PYAMA's

Enorme sortering wol
o.a. NEVEDA WOL ƒ1,65 100 gram.

Kousen. - Sokken - Vesten - Pullovers
Overhemden - NYLONKOUSEN.

Extra Varkensvlees-
RECLAME

bij

Slagerij Burger
SCH. CARBONADE ƒ1,68 500 gr.

RIB CARBONADE ƒ1,78 500 gr.

HAAS CARBONADE ƒ1,88 500 gr.

MAGERE V. LAPPEN ƒ1,98 500 gr.

VARKENSFRICANDEAU .. ƒ2,25 500 gr.

Bijzonder aanbevolen:
VARKENS FILET ƒ2,30 500 gr.

VARKENS ROLLADE ƒ2,10 500 gr.

Mager en heerlijk gekruid.

Runderlappen v.a. ƒ1,68 500 gr.

Niervet 58 et. 500 gr.

Eigen gesm. vet 55 et. 500 gr.

Biefstuk 55 et. 100 gr.

Rosbief
Lende
Entre Cöte
Staartstuk

f2,25
500 gram.

WEEKEND -RECLAME •

100 gr. Ham; 100 gr. Boterh.worst (69ct
Iedere Woensdag on Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork 49 ei.

Gebrs. Burger's Slagerijen
HaltaatrMt 3 - Zandvoort Tal. 2004-3843

Balcon-varia
Aerie: Nou Wullum, heb je nog al

'elache jü, Dinsdagaevend in de
raedsvergaedering?

Wullum: 'Elache jü? 'k Von 'et veul
meer om te kreite, 'n raedsver-
gaedering is toch gien peblieke
vermaekelukhaid en daer begint
'et aerdig op te laike.

Aerie: Ach jü, daer mot je niet zo
zwaer an tille, ze miene 'et zo
kwaed niet al zitte ze mekaer zo
af en toe nog wel 'es in derloi
vaerwaeter.

Wullum: Maer volgens main was
meneer Taetes toch hardstikke mis
om in 'n beslote vergaedering te
wille praete over 'et feit, dat ie

in t' openbaer onze burgervaer en
de wethouwers had an'evalle.

Aerie: Dat was ook mis, Wullum,
maer dat zat 'em niet glad, want
toen meneer Lindeman 'et aes
oitgooide, had de veurzitter met-
ien tuk en toen was 't veur me-
neer Taetes toehappe of helegaer
allienig blaive staen en daer had
ie toch gien trek in.

Wullum: Affain jü, 'et liep 'elukkig
weer met 'n sisser of en daer
kon je alweer an zien, dat ze 't

in de grond'van de zaek zo kwaed
niet miene.

Aerie: En de nuwe mistblusser zit

nou óók best, Wullum, al wilde
meneer Weber 'et tóch maer lie-

ver met 'n foksnosseltje blaive
doen. Denk d'r om, dat onze
brandweermanne nou lol hebbe.

Wullum: Zo is 'et Aerie, en weet je,

wat ik zo vreemd von? Over
dinge, waervan 'k docht, dat ze
d'r lang over zouwe praete, wier
helegaer niet 'esproke en over
zaeke, waervan ik docht dat ze 't

niet zo gauw iens zouwe worde,
werd gien woord 'esproke.

Aerie: Zo is 'et in 't klain en in 't

groot Wullum, want 'eleuf mai
nou maer: polletiek is en blaift

'n raer. ding!

Belangrijk voor
is, dat Uw leverancier een goed product brengt, dat hij

onder volledige garantie verkopen kan, dat hij steeds
streeft U 't allernieuwste te tonen en dat hij diè

artikelen uitzoekt, die in een bereikbare prijsklasse

voor U liggen. - Door onze meer dan dertigjarige

ervaring, weten wij precies die fabrikanten, die 't

allerbeste op hun gebied vervaardigen.

99
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JERSEY WEVENIT JAPONNEN, bekend om de uitstekende
pasvorm en beslist van 100% wol vervaardigd, 38-46 ƒ 47,

—

„TWEKA" zuiver wollen WEVENIT DEUX PlèCES in de
allernieuwste uitvoering, 40-46 ƒ52,75; 48-50 ƒ60—
„TWEKA" zuiver wollen) Wevenit DAMES VEST . . ƒ 18,95

„TWEKA" zuiver wollen Wevenit Dames pullover
(Schattig model) ƒ14,35

Dit zijn- bijzondere staaltjes van vakmanschap van deze
fabrikant. Overtuigt U zich eens hiervan!

„STURKA"
DAMES JACKETS, van de allerbeste popeline, geheel met
teddy gevoerd ƒ35,75
Ook in de kindermaten leeft. 6 jr. ƒ22,75 met stijging p.maat

„STURKA" 3/4 DAMES COATS van 100% Zaalberg duffel

met Peau de Pêche gevoerd ƒ 48,50

Voor kinderen idem leeftijd 6 jr. ƒ30,75, met stijging p.maat

„STURKA" lange DAMES PANTALONS, onberispelijk zit-

tend van originele Engelse Melton ƒ 19,50

.STURKA" nieuwste streep DAMES PANTALONS ƒ23,75

Verder nog tal vanjandere „STURKA" artikelen.

„STURKA" de naam zegt alles. Een begrip voor de kenners
van sportkledmg, zowel in binnen- als buitenland.

„WBNDEV1ILL Et

DAMES ROKKEN Amerik. gabardine (vlot model) ƒ14,50
Dames zuiver wollen plissé-ROKKEN ƒ12,75

„Evyan" Lingerie
vervaardigd door de LASTINA fabrieken, waarbij vooral
de pasvorm een hoofdrol speelt. In waszi]de, nylon, satin,

cotton plissé en katoen.
„LASTINA1

' BUSTEHOUDERS in div. courante modellen
reeds vanaf ƒ2,65

„DELANA"
wollen SKI-BROEKEN, kinder pullovers, vesten, heren en
jongens truien, bretelbroekjes en slobbroeken enz. tegen de
door de fabriek vastgestelde prijzen.

„Delana" reeds in Uw kinderjaren beroemd om zijn kwaliteit

Ook in HERENMODE steeds de nieuwste snufjes!

Textiel- en Confectiemagazijn v .

„DE WAAG"
Haltestraat 40 Telef. 2087

Steeds een stap voor!
Gegarandeerde kwaliteiten en toch goedkoper!

Heeft U ook al
in onze etalage gekeken naar de prachtige potterie van

„De stenen kater"
ontworpen en uitgevoerd door LOUISE RUBBENS.

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

//DONANDA ii

Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410

LOEK VAN WENSEN.

DONANDA HEEFT, WAT U GRAAG GEEFT!

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Afd. voetbal. Het Ie elftal van

Zandv.meeuwen behaalde j.l. Zon-
dag een zwaar bevochten 4-3 over-
winning in de uitwedstrijd tegen
Den Helder.
Uitslagen van j.l. Zondag:
Den Helder 1-Zandvoortm. 1 3-4
Zandvoortm. 2-H.B.C. 3 1-1

O. Gezellen 2-Zandvoortm. 3 3-1
Kennemers 4-Zandvoortm. 4 2-0

Zandvoortm. 5-R.C.H. 7 5-0

Hillegom a-Zandv.m. jun. a 5-2
Haarlem e-Zandv.m. jun. b 4-2

Uitslagen üan j.l. Zaterdagmiddag:
Sizo 1-Zandvoortm. 1 6-0

Zandv.m. adsp. a-Schoten a 3-3

Schoten b-Zandv.m. adsp. b 2-2

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. I-Beverwijk 2,30 u.

Haarlem 3a-Zandv.m. 2 9,30 u.

Zandv.m. 3-Kinheim 2 9,45 u.

D.I.O. 2-Zandv.m. 4 9,45 u.

N.A.S. 2-Zandv.m. 5 12 u,

D.S.S. 3-Zandv.m. 6 12 u.

Zandv.m. jun. a-R.C.H, b 9,45 u.

Zandv.m. jun. b-H.F.C, e 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandv.m. 1-IJmuiden 1 3,30 u.

Zandv.m. 2-J. Hercules 2 3,15 u.

E.D.O. a-Zandv.m. adsp. a 4, u.

H.F.C. d-Zandv.m. adsp. b 4, u.

Afd. handbal. De uitslagen van
de j.l. Zondag gespeelde handbal-
wedstrijden waren:
Dames: Blinkert-Zandv.m. 2-1
Heren: Umond 1-Zandv.m. 1 8-12

Blinkert 2-Zandv.m. 2 5-5

Meisjes: Concordia 1-Zandv. 1 7-3

Blinkert 1-Zandv.m. 2 1-0

O.S.S. 1-Zandv.m. 3 14-0
Jongens: Blinkert 1-Zandv. 1 3-9

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
De wedstrijden voor a.s. Zater-

dag zijn: adsp. T.Z.B. a-D.E.M, d,

3,30 uur. N.A.S. b-T.Z.B, b 4 uur.
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld:

D.IO.S.-T.Z.B. 2,30 uur; Renova 2-

T.Z.B. 2 2,30 uur.

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.»

Ook afgelopen Zondag heeft het
eerste elftal het ongeslagen record
weten te handhaven. Nu werd met
2-0 van Alkmaar gewonnen.

Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: HTCC-beker:
Z.H.C. 1- Laren 2 13 u.

J.D. Treslingbeker:
Z.H.C. 2-Laren 3 13 u.

Veteranen-beker:
Z.H.C.-Laren 14.30 u.

Competitie:
A.M.V.J. 2-Z.H.C. 4
Dames: Saxenburgers 1-Z.H.C. 2.

Jongens: Z.H.C. a-Strawberries a.

Damnieuws
J.l. Maandag hebben wij onze derde
wedstrijd gespeeld en wel tegen
Stabiel I uit Santpoort. Ondanks
dat wij verloren met 13-7 was dit

een goede wedstrijd tegen deze ge-
degradeerde eerste klasser. Volgende
week Woensdag spelen wij tegen
H.D.C. III. De uitslagen zijn:

E. Zuiderduin-A. Hoekema 1-1

T. Hoek-C. Draijer Sr. 2-0

J.W. Bakhuis-C. Draijer Jr. 1-1

J. Buren-M. Weber 1-1'

J. Oosterling-R. Mulder 2-0

G. Zuiderduin-L.Y. Vink 1-1

P. de Kort-L.J. v.d. Werff 1-1

P. Nijman-J. Hoogendijk 2-0

P.' Ipenburg- J. Schuiten 1-1

G. Kok-G. ter Wolbeek 1-1

K.J.C. Zandvoort
De stand na de j.l. Woensdag ge-

speelde 6e ronde om het clubkam-
pioenschap luid:t 1. H. de Muinck;
2. G. Keur; 3. J. Paap; 4. Wigboldus.
Dinsdag j.l. is de eerste ronde ge-
speeld voor de Noorlmanbeker.
Zandv.meeuwen behaalde 21.933 p.
en 9 marsen. Vrijdag komen Pape-
gaai en Corodex tegen elkaar om
de Noortmanbeker.

Sporthuis

99
99

Kinderjoppers met capuchon van de
echte Zaalberg duffel, 100% wol,
diverse kleuren, vanaf maat 0.

Jongens en meisjes joppers, Krantz
duffel, 100% wol, Hazewind fixpool
pantalons, ijzersterk v.a. 2 jaar.

jongens sporttruien div. kleuren,
jongens overhemden, sportkousen,
Noorse trekkers, ijzersterk.

DAMESVESTEN v.a. ƒ14,90
Dames pantalons, Eng. melton met
Nylon versterkt ƒ17,50. Gabardine
Dames pantalons, prima pasvorm.
Heren sportpullovers, Heren vesten,

overhemden, stropdassen, wollen en
Nylon sokken en anklets, hand-
schoenen, leren wanten, bromfiets-
petten.

Haltestraat 35 - Telef. 2131

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Wanneer U bij Drommel iets koopt of bestelt,

Dan krijgt U zeker waar voor Uw geld.

En zit U plots zonder sigaren in huis,

U belt maar naar Drommel, hij brengt ze U thuis

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

ilM;iiiiliii\ii©i
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Chrysanten, anjers, rozen
en vele soorten HERFSTBLOEMEN vindt U bij

:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen!
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

KERKMAN & LOOS
Vis en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor

GEBAKKEN VIS
en VERSE GARNALEN.

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeevis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et. per kg.

n



Heden Vrijdag 28 October
openden wij

MODEHUIS S. PILLER
Kerkstraat 4 Kerkstraat 4

Wat komt er in de Kerkstraat 4??
Geen zaak voor seizoen of badgasten

Neen, voor U Zandvoortse Dames!
WAT DACHT U VAN een collectie ZIJDEN EN WOLLEN STOFFEN,
die wij alleen door onze jarenlange Amsterdamse ervaring geperfec-

tionneerd hebben. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in prijs.

Komt U kijken en U zult verbaasd zijn!

WAT DACHT U VAN een B O X- C O AT zuiver wol, geheel gevoerd

met een prachtige taft in diverse maten en kleuren (ook in Camel)

voor onze speciale openingsprijs vanaf f 71,50

f 43,50Wat dacht U van YERSEY PAKKEN,
dus rok en jasje, exclusief van snit vanaf

Een collectie JUMPERS, TRUIEN en PULLOVERS f fA OA
van de bekende fabriek Sibon reeds vanaf ITjwW
Als speciale attractie bieden wij U een collectie in MEISJES BOVEN-
KLEDING van exclusiviteit en apartheid als U nog zelden hebt ge-

zien, maar voor populaire prijzen.

Er is teveel om op te noemen!
PANTALONS IN KAMGAREN, FLANEL, MELTON

Een openingsreclame:
PLISEE-ROK in diverse maten, de modekleur anthraciet, v.a.f 19,75

Ter gelegenheid van de opening geven wij geen, cadeaux en. ook geen
procenten, maar indien V onze zaak binnenstapt, heeft U al geld ver-

diend. Alle artikelen worden gegarandeerd.

MODEHUIS S. PILLER
Kerkstraat 4 Kerkstraat 4

Komt binnen kijken en V zult 't geloven.

DAT komt er in de Kerkstraat 4!

Geopend vanaf Vrijdag 28 Oct.

Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40°/o red.

Bij contract belangr. kort.
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AANGEB. vrijstaand huis
met garage a.d. Zandv.laan
te Zandvoort, voor of op 1

Januari 1956. Vrij van huur
te aanv. Br. no. 4759 Wen-
sing's adv. Bur. Haarlem.

Dame wenst PIANOLES
te geven aan eerstbegin-
nenden of iets gevorderden
Br. no. 124, boekhandel v.

Fetegem, Kerkstraat 28.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

WERKSTER GEVRAAGD.
2 ochtenden of middag.
Mevr. Groen, Haltestr. 18.

GARAGE te huur GEVR.
voor een personen-auto.
Br. no. 21-1 bur. v.d. blad.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Aanb. G. A. Burger, Zand-
voortselaan 10.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Aangeb. te Hrlm. op z.g.st.

comf. PARTERRE-FLAT,
bev. 3 kamers, woon-keu-
ken, hall, douchecel, tuin
en schuur, huur ƒ58,45 p.m.
Gevr. idem 1 kamer meer
of vrij huisje. Hoge huur
geen bezw. Br. no. 7778
bur. van dit blad.

"WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

TE KOOP: C.Z. 150 c.c. in

prima staat ; door inruil

verkregen. Garagebedrijf
Jac. Versteege, Pakveldstr.

in de nieuwste
TAUNUS '55Autorijlessen

Autorijschool Umond
Reeds méér dan 2 jaar in Zandvoort
met véél succes werkzaam.

GEDIPL. K.N.A.C.-INSTRUCTEUR.
GRATIS VERKEERSTHEORIE.
GRATIS HALEN EN BRENGEN.
IJMUIDEN K 2550 - 4551.

Te Zandvoort: Mevr. Overakker, Zeestr. 59, Tel.

3375.

•m

Bespaar Uw kolen:

Electra straal-

kachels f 19,75

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974«

f™ R\ ~ï *""'» f* ^rfsf'***
5^»
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't Is a! kwaliteit

wat de AH winterpot schaft
De tijd van de stevige kost breekt weer aan. Maar waarom er ook
stevige prijzen voor betaald! Bij Albert Heijn vindt U het puikje

van de nieuwe oogst voor de laagst denkbare prijzen. Om nog te

zwijgen van de unieke voordelen, die het verrassend obligatie-spaar-

systeem iedere (ook nieuwe) klant biedt.

ZUUrkOOlSpek 100 gram

Bruine Bonen met doorregen Spek literblik

Ital. Tomatenpuree 6 x geconc. 2 blikjes

Witte Bonen 500 gram

Capucijners 500 gram

CapUCijnerS extra gelezen 500 gram

Grauwe Erwten soo gram

GraUWe Erwten extra gelezen 500 gram

Holl. Bruine Bonen 500 gram

Gerookt Vet Spek 500 gram

Augurken Zoetzuur uterpot

Spliterwten 500 gram

SpüterWten extra gelezen 500 gram

Groene Erwten 500 gram

Groene Erwten extra gelezen 500 gram

Geld. ROOkWOrSt div. bekende merken per stuk

SPECIALE AANBIEDING
Vermicelli ƒ ^n/m^del"^ /

250 gram
van 19 voor

28
110
39
45

39
45
43
49
47
109
72
39
43
32
37
75

14

Ook U kunt obligatiehoudster worden.
Voor elke bestede gulden kunt U 1 spaarzeget i 10 a kopen. Als U f4?.-

hebt gespaard, kunt U Uw spaarboekje inwisselen voor een winstdeiende

4 0/ AH-klantenobligaüe, groot f 50.- (of rente op rente kwekende

AH-spaarobligatie, groot f50.-). Spaartegoed en obligaties steeds inwisselbaar.

Extra voordeel voor U 1 J

De effectenhandel geeft voor een AH-klantenoblijatie een aanzienlijk

hoger bedrag dan de nominale waarde van f50.-

Albert Heijn
Nu hebt U 3 redenen

om bij AH te kopen:

w t. de beste kwaliteit» Z de laagste prijzen

V 3. rente + winstaandeel

Te koop in goede staat

zijnde
TRAPNAAIMACHINE

merk Singer, z.g.n. atelier-

of industriemachine. Te
bezichtigen dagelijks tus-

sen 10 en 2 uur Mevr. Jan-
sen, de Favaugeplein 59,

Zandvoort.

NET MEISJE gevraagd v.

d. huishouding voor hele
dagen. Mevr. Schuilenburg
Grote Krocht 5.

w rhinefabriekasmacnmeTaonel

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan. 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Adverteert in dit blad

MEDEDELING
Ondergetekende deelt hierbij mede, dat thans

Het schildersbedrijf annex behangerij
S. VEENSTRA, Kerkdwarspad 7, alhier,

is overgedragen aan de heer R.WOLTHVIS
Zij dankt U voor het genoten vertrouwen en
beveelt de nieuwe eigenaar gaarne bij U aan.

MEVR. T. VEENSTRA-v.d. LAAN.

Ondergetekende verklaart hiermede thans de
FIRMA S. VEENSTRA te hebben overgenomen
van Mevr. T. Veenstra-v.d. Laan.
De firma zal worden voortgezet onder de naam

Schildersbedrijf R. Wolthuis
v.h. S. Veenstra

Behangerij en Glasassurantie - Telef. 2117

Privé-adres: Zeestraat 55, alhier.

Beleefd aanbevelend, R. WOLTHUIS.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en

inboedels - Overal te ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

In Zandvoort eet men FRUIT
van

Kerftftr.sTetoHvÖQrt

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappalhandol

ADf^l Prinsessewac ISDUL Tel»f. 2066

OOK UW
feestavond slaagt,
Als V de Marïlini's vraagt!
Neemt dus nu Vw besluit

en nodig dit Dames
accordeon-trio uit!

Inlichtingen: Mevr.Mary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2663

UW POPPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.
Ook af te geven in paviljoen
„De Vijverhut", Vondellaan,
Zandvoort.

Wij blijven de gehele

winter geopend
Dus ook onze BAMI en
NASSI GORENG kunt U
blijven bestellen. Tevens
prima ERWTENSOEP
verkrijgbaar.

In de wintermaanden
prima biljart.

Restaurant E. KEUR
KERKSTRAAT 27.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING

.

SMEDESTRAAT 19

KWALITEIT IS ONZE RECLAME!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Runderlappen m. 250 gr. Niervet f2,—
500 gr. Runderlappen v.a. f 1,65

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en ,1 mergstaafje 90 et.

200 gr. heerlijke
Leverworst 50 et.

500 gr. Lende-Entrecöte f 2,35
500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

500 gr. Dik Niervet 60 et.

500 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ1,75
500 gr. Schoudercarb. en 250 gr. Niervet ƒ2,

—

Gemest Kalfsvlees voorradig!

i
95 et.

1 00 gr. Rosbief
1 00 gr. Pekelvlees
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. gek. worst 75 et.

150 gr. Ham 85 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld.gek.worst 85 et.

1 50 gr. Pork 50 et.

1 50 gr. Gebr. gehakt 50 et.

En nu in elk; gezin een

draaitafel met pick.up
voor slechts

f 45,
Moderne draaitafel met 3 snelheden, prima
crystal pick-up met turnover element en 2

saffieren kant en klaar in doos voor inbouw.

Wij kochten een grote partij van deze prima
platenspelers uit Engeland van de bekende
B.S.R. fabriek. Het eerste exemplaar ontvingen
wij voor demonstratie en is in onze Discotaria
vrijblijvend te zien en te horen. Wij verwachten
de zending binnen 14 dagen, maar U kunt nu

al vast bestellen.

Piekert U erover een

Scooter, Brom-
fiets of Motor
aan te schaffen?

Wendt U zich dan eens om nadere
inlichtingen tot Uw
ZANDVOORTSE DEALER

Garage, motor-, bromfiets- en. rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Vele merken in voorraad -of leverbaar.

Wij ruilen óók Vw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Vw lederen motorkleding.

Betaling kan geregeld worden.

Electro-Technisch
bureau J. KEUR

Het adres, voor

RADIO en

TELEVISIE
Erres - Ruton - Holland Electro

STOFZUIGERS
Hanau - Solaris en Philips Hoogtezon-apparaten

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - Zandvoort

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem &. Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 2793

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Zondag 30 en Maandag 31 October 8 uur

Wij presenteren U de op de Berlinale
bekroonde Oostenrijkse film

ZoSang je nog
een moeder hebt

met- PAULA WESSELY - WALTRAUT
HAAS en ERICH AUER m.m.v. de Weense
Symphoniker en het Weense Staatsopera
ballet. - Geen vrouw zal zich kunnen
onttrekken aan dit ontroerende verhaal.

• Geen 'mam mag deze film missen.
Toegang 18 jaar.

Woensdag 2 en Donderdag 3 November 8 uur

Wij presenteren U de Zweedse realistische
film:

Onteerde meisjes
Gebaseerd op authentieke gegevens. Over-
tuigend en ernstig. Toegang boven 18 jr.

Zondagmiddag 30 Oct. 2.30 uur speciale matinee

ROY ROGERS de koning der cowboys, in:

Olie van Oklahoma
Toegang alle leeftijden.

Donderdag 27 en Vrijdag 28 October gereser-
veerd voor „OP HOOP VAN ZEGEN".

Zaterdag 29 October gereserveerd- voor
ACCORDEONVERENIGING „ZANDVOORT".

Dinsdag 1 November gereserveerd voor 't Helm.
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WÏMïftS*
GEVRAAGD: 'n flinke
HULP voor enkele dagen
in de huishouding. Hoog
loon. Nooy. Haarl.straat 4.

GARAGE TE HUUR. Omg.
watertoren. Brieven letter

V, bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: Lange zwarte
leren jas en bruine jekker
met bontkraag, in zéér
goede staat. Hogeweg 50a.

GEVRAAGD : een nette
WERKSTER voor 3 a 4
ochtenden per week, of

meisje voor dag en nacht.
Mevrouw Goldschmeding,
Zwarteweg 7, hk. Zandv.
weg, Aerdenhout, tel.26082.

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Aanb. G. A. Burger, Zand-
voortselaan 10.

GARAGE te huur GEVR.
voor een personen-auto.
Br. no. 21-1 bur. v.d. blad.

TE KOOP: C.Z. 150 cc. in
prima staat; door inruil
verkregen. Garagebedrijf
Jac. Versteege, Pakveldstr.

e WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

WIJ VRAGEN
voor echtpaar met baby
(verlofgangers) ged.:

Febr. t.m. Juni (5 maan-
den) te Zandvoort of

omgev. Zit-slaapkamer
annex zijk., badk. of
douchecel, verw. en
volledig pension. Briev.
ond. H.U. 5645, Adv.
Bur. De la Mar, A'dam.

Gevraagd: WERKSTER

;

3 ochtenden p. wk. ad ƒ1.-

p. u. voor de mnd. Nov. en
Dec. J. H. Hennis, Brede-
rodestraat 76.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken ntosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-bescfiadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ155,—. Desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Adverteert in dit blad

HET LATE NAJAAR
biedt een rijkdom aan kleuren!

u vindt ze in de Herfstbloemen wj

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen!
Ook Uw adres voor bruids- en grafwerk.

Elk laat graag zich 't beste raden
onverschillig op welfc gebied.
En wanneer het gaat om rookwaar,
Vergeet men zeker Drommel niet!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

ALBERT HEYN's
zelfbediening - Zandvoort

VRAAGT

nette winkeljuffrouw
(cassière).

Aanmelden: KERKSTRAAT 30.

?F^ |K1 ( l-iÊ-C^l^jfeVA/iEKK

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Theater „Monopofie"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 4 t.m. Zondag 6 November 8 uur

MARTINE CAROL - CHARLES BOYER
NOéL ROQUEVERT, in de fenomenale
Franse film

NANA geraffineerd ^ NANA verbaasd.
NANA brutaal - NANA verlaten.
NANA beledigd - NANA uitdagend.

Gebaseerd op de roman van Emile Zola.

18 jaar.

Vanaf Maandag 7 t.m Woensdag 9 Nov. 8 uur

JOHN PAYNE - DONNA REED en
LON CHANEY

BARBARA
DE ZEESCHUIMER

Opwindende opnamen van enteringen
tussen piraten, schepen en Spaanse
kruisers. Toegang 14 jaar..

Donderdag 10 Nov. 8 uur (slechts één dag)

een brandende, film over het leven op de
grens van goed en kwaad.

ROSSANA PODESTA - CROX ALVA-
RADO en ARMANDO SILVESTRE in:

HET NET
Knap - Menselijk Suggestief.

Toegang 18 jaar.

Zondagmiddag 6 Nov. 2.30 uur speciale matinee

BUD ABBOTT en LOU COSTELLO m.
m.v. THE ANDREW SISTERS:

BIJ DE MARINE
Een kostelijke film. Toegang alle leeftijden.

KWALITEIT IS ONZE RECLAME!

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.Runderlappen f 1,65
500 gr. Schoudercarbonade f 1 ,70

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

500 gr. Lende-Entrecöte f 2,35

500 gr. eigen gesmolten rundvet 70 et.

500 gr. Dik Niervet 60 et.

Gemest Kalfsvlees uoorradig.'

Dames, koopt reeds nu af en toe blikjes vlees-

waren voor de komende feestdagen!

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

! 95 et.
1 00 gr. Ham
1 00 gr. Pekelvlees

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks.leverworst 65 cl.

1 50 gr. Ham 85 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld. gek.worst 85 et.

1 50 gr. Pork 50 et.

1 50 gr. Corned Beat 60 et.

B

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF, 2196

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende

BAMI en NASI-GORENG
óók thuisbezorgd.

V kent onze leuze: „Goede
wijn behoeft geen krans'.",

want 'n „La Mer" menu
voldoet U!

Iedere Donderdag: SPECIALE
MOSSELENAVOND.

Geopend tot 's nachts 1.30 uur

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen, - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Talef. 2236

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJ W I E L E N,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandsl

ADAI Prinsesseweg 15
. 0\JL. Telef. 2066

Commissie v. huish. en gezins-
voorlichting Zandvoort

MAANDAG 7 NOVEMBER

'

n.m. 8 UUR
in hotel Keur - Zeestraat

LEZBNG
door Mej. Dr. A. Thomee
Kinderpsychologe te Haarlem,

'

verbonden a.h. medisch op-
voedkundig bureau, over het
onderwerp:

Angst in het kinderleven
ENTREE 40 et.

Kaarten verkrijgbaar by":

Mevr. A. Blaauboer, Halte-
straat 46 en 's avonds a.d. zaal.

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

Elke fijnproever prefereert:

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!
KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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„Het huis in de duinen" een sieraad voor Zandvoort
Als een fonkelend
juweel van moder-
ne architectuur ligt

temidden van een
fraai duinlandschap
Zandvoorts nieuwe
bejaardentehuis
„Het huis in de
duinen", dat vorige
week Donderdag
door de Minister
van wederopbouw
en volkshuisvesting
Zijne Excellentie

Ir. H. B. Witte, in
tegenwoordigheid
van vele autoritei-

ten, werd geopend.
Inderdaad, een ju-
weel van moderne
architectuur is deze
wonderfraaie •

schepping van ar-

tect Van Tijen.

Strak van lijn en
met een opzet,

waaruit als het
meest kenmerkende
de rust naar voren
springt, die er van
het geheel uit-

gaat, zal dit mo-
derne bejaarden-
tehuis, - het eerste
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Cliclié U'eltoillend beschikbaar gesteld door Haarlems Dagblad.

40 echtparen, die hier een tehuis
vinden, zoals men zich lot voor kort
slechts dromen kon.
En een elk, die thans via de laan

Zandvoort binnenkomt, zal getrof-

Want ook onze burgemeester weet,
beter misschien nog wel dan wij
allen, dat bij bestaande plannen
Zandvoort altijd moet zorgen, bij

andere gemeenten een stapje vóór
te blijven en daarvan is de tot-

dat in ons land tot..sJ,and kwam, 7-;., den Jetters.in Zandvoorts 'historie- 'deze Boulevard weer tot jêeri een- Mr" H, M. van Fenem'a" "gaarne on-
aan'heteinde' van 'dit jaar-bewoond boek zal worden geschreven, wekte trum van badplaatsvertier, te ma- der vier ogen eens met 'de Minister
worden door 164 alleenstaanden, en in ons gedachten aan een tweede ken, nog vooiv'de boeg en -haar dat zou willen bespreken. ,

lustrum, dat wij' dit jaar herdenken, tijdstip wordt in Zandvoort reik-

Het tweede lustrum van een braak halzend uitgezien, want men wordt
ilggende Noordboulevard, van een het wachten moe en men begrijpt

grandioze verwoesting, waarvan maar niet, waarom dit plan zo

zelfs de sporen werden uitgewist., angstvallig in de kast moet worden
fen worden door de schoonheid en Het is niet zonder weemoed, dat wij

'

opgeborgen.
voornaamheid, die er van dit ge- aan het verleden van deze Boule- Men heeft nu ons onvolprezen standkomins'Van dit

~
Huis "in "debouw uitgaat, waardoor reeds direct Vard terugdenken, want kaal en bejaardentehuis aan de landzijde, duinen" een snrekend" voorbeeld

aan onze badplaats een zéér bijzon- troosteloos ligt daar nu reeds tien men wil nu óók de afsluiting aan
der cachet wordt gegeven en wij

jaar iang die vlakte, waar eens het de zeezijde zo gaarne voltooid zien. Wij wensen bestuur en bewoners
wensen het stichtingsbestuur, dat fleurige, kleurige seizoenleven Hierop doelde ongetwijfeld onze een gelukkige en voorspoedige toe-
dit tehuis liet bouwen en ons hoogtij vierde, een centrum van burgemeester, toen hij in zijn wel- komst en moge dit bejaardentehuis
gemeentebestuur, ja héél Zandvoort, vertier en vrolijkheid, waar het komstwoord tijdens de. opening, bij de voortduur in aller belang-
van harte geluk met deze prachtige hart van de badplaats in het seizoen zich richtend tot de Minister, zei, stelling blijven staan, óók wat be-
aanwinst. klopte. Twee maanden hebben de- dat er nog meerdere plannen in treft onze verenigingen opdat men
De openingsplechtigheid van dit genen, die het grote plan van Pro- Zandvoort zijn op de weg naar her- daar een leven vól afleiding zal

gebouwencomplex, welke met gou- fessor Wijdeveld voorbereiden, om stel en ontwikkeling, plannen, die hebben. K.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
Nou hebbe we wel Trtooie

paele, maer nog steeds
gien licht

!

«Pour vous Madame»
Schoonheidsartikelen van

In Zandvoort
alleen verkrijgbaar bij:

joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffure - Beauté

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Zandv. bestuurdersbond

De Zandvoortse bestuurdersbond
organiseert op Maandag 28 Nov. in

theater Monopole een toneelavond,
waar door de stichting „Het Neder-
lands volkstoneel - De toneelvereni-
ging" zal worden opgevoerd het
toneelspel: „De kroongetuige" van
Agatha Christie. Medewerkenden
zijn o.m. Aaf Bouber, Frits van-
Dijk, Johan Elsensohn, Ben Groe-
nier, Marie Hamel, Miesi Hagens en
Liana Saalborn.

Gem. personeelsvereniging

Voor de onlangs opgerichte ge-

meentelijke personeelsvereniging is

thans het bestuur als volgt samen-
gesteld: J. H. Visser, voorzitter;

W. Blok, secretaris; J. de Haan,

penningmeester; mevr. A. Jansen-

van Poelgeest, 2de secretaresse en

A.J. v.d. Reijden, 2de voorzitter.

HOT&L 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE

Speciale
kousen, sportkouseh en sokken

aanbieding
Onze bekende La Rita Nylons
van 4,95 nu ƒ4,50
Nylon kousen geheel gemin-
derd, nu ƒ2,95
Links geweven kousen met
Nylon, nu ƒ1,75
•Mousse Crêpe Nylons van
6.95, nu ".ƒ5.95

Kinder sportkousen en
sokjes, nu vanaf 98 et.

Wollen Heren sokken in
Anklets en lang, nu ƒ1,98
Gebreide Heren sokken

nu ƒ1,89

Op 2 paar kousen, sokken,
sportkousen of sokjes

10°/o korting ! !

!

Goed en voordelig-' is onze
kousen-reparatie !!!

Profiteer van onze lage
wolprijzen !

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099



Dameshanden
ruw Qfschraal?

UflmEfl
geeft handen om 4rots op te zijn.

Surinaamse avond
Eerbied en bewondering was hel,

wat ons werd afgedwongen tijdens

de Surinaamse avond, die „'t Helm"
Zandvoort j.1. Dinsdagavond aan-
bood in de goed bezette zaal van
theater Monopole, toen de West-
Indiër Otto Sterman ons voor de
tweede maal in Zandvoort deed
kennismaken met verschillende
vormen van ncgerproza en -poëzie
en het Surinaamse negerkwartet
„Maranatha" ons meermalen ver-
rassende momenten deed beleven
met de vertolking van verschillende
spirituals, waaronder vele ons nog
geheel onbekende.
Kinderlijke eenvoud sprak uit

dezei avond, vól devotie. Het werd
in woord en zang als een machtige
belijdenis van die al even kinder-
lijke geloofsovertuiging en tóch vin-
den wc in, deze spirituals - waarin
ditmaal alle uitbundigheid werd ge-
mist, hetgeen wc wel als eea gemis
hebben gevoeld — óók weer
Westerse elementen terug. Gedach-
ten aan Sankey en bekende heils-

leger-mclodicën kwamen meerma-
len in deze zang naar voren.
En is het voor ons, Westerlingen,

reeds moeilijk, ons in deze kinder-
lijke blijheid der negers te ver-
plaatsen, ons daarin geheel in te

leven, nóg moeilijker wordt het,

wanneer Otto Sterman ons komt
confronteren met ontroerende klaag-
zangen van de in slavernij levende
zwarten, een probleem, dat in deze
vorm echter voor ons reeds lang
niet meer aanvaardbaar is, omdat
de toestanden, hoewel nog niet

ideaal, zich toch reeds aanzienlijk

hebben verbeterd.
Wij beluisterden deze avond in

de -welhaast feilloos en op fraaie

wijze Nederlands sprekende kunste-
naar véél meer de geboren verteller

dan de declamator. Ontroerd heeft
hij ons echter niet, terwijl af en
toe een zekere wèlbewustheid be-
treffende zijn kunnen, wel eens
wat hinderlijk werkte. Doch boei-
end is Sterman zeker, vooraL in zijn

West-Indische negersprookjes en
legenden, die echter een véél diepere
ondertoon hadden, dan de humor,
die hij erin aankondigde.
Het kwartet bracht de spirituals,

zoals reeds gezegd, op ingetogen
wijze. Vier fraaie natuurstemmen,
die in volle overgave deze zangen
van hun land brachten op een tech-
nisch welhaast volmaakte wijze,

waarvan vooral het „Dry bones"
met de zéér moeilijke wisseling der
toon-aarden wel een bijzonder
sprekend voorbeeld was.
Het werd een avond vól verras-

sende belevenissen, waarvoor wij

opnieuw „'t Helm" niet anders dan
dankbaar kunnen zijn. K.

Politie-kleinkunst-avond

In gebouw „Zomerlust" bood de
Zandvoortse politie sportvereniging

aan leden, donateurs en verdere
genodigden een kleinkunst-avond
aan, waarvoor zéér grote be-
langstelling bestond. Onder de
aanwezigen bevonden zich o. a.

burgemeester Mr. H.M. van Fenema
vele raadsleden, de Zandvoortse
doktoren en vele politie-autoriteiten

uit Zandvoorts omgeving.
Deze avond kwam in de plaats

voor de in andere jaren omstreeks
deze tijd gehouden toneelavond,
verzorgd door de toneelgroep van
de Zandvoortse politie sportver.
Korpschef H. P. Huijsman ge-

waagde daarvan in zijn openings-
woord, toen hij opmerkte, dat er

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers,

Koninginneweg 34, Telef. 2813.

Dienst wijkverpleegsters

A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,
Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

een tijd is van ups en downs, die
zich óók deed geldon in genoemde
toneelgroep, welke thans cen tijd

van overgang doormaakt, doordat
wegens vertrek van verscheidene
spelers naar elders, men thans niet

over voldoende krachten beschikt,
om met eigen mensen cen goede uil-

voering te verzekeren. Hopelijk zal

dat in de toekomst weer goed ko-
men. Een speciaal welkomstwoord
richtte de korpschef daarna tot de
burgemeester, dio hij prees om zijn

warm voelend hart voor de politie-

dienst en zich tot de collega's uit de
omliggende gemeenten richtend zei

spreker, dat deze avond zeker niet

moest worden opgevat als hel geven
van een goed voorbeeld, elders ter

navolging. Tenslotte memoreerde
spreker nog, dat de beide wethou-
ders bericht hadden, do avond niet

te kunnen bijwonen.
Het ensemble Roland Wagler

zorgde daarna voor de vrolijke noot
en men deed dit op onnavolgbare
humoristische wijze onder de titel:

„Vrolijkheid viert hoogtij". Dit was
inderdaad het geval want de gehele
avond hebben de aanwezigen ge-
gierd van het lachen om dit kostelijk

programma, dat welhaast overladen
was van beschaafde humor, cen
programma, waarin Roland Wagler
zelf als uitermate veelzijdig Iclein-

kunstartist het leeuwcnaandeel had,
daarin op bekwame wijze bijgestaan
door Greetje van Schaik als caba-
rettière, Dick Harris als goochelaar
en ballonnen-formateur en Roland
Wagter Jr. als parodist.

Aparte vermelding verdient zeker
het optreden van de accordeon-
virtuoos, de te Zandvoort wonende
Ab Kok, die, begeleid door de pia-
nist Ad van der Gein het publiek
in extase bracht met zijn verbluf-
fend knap accordeonspel.
Een verloting met fraaie prijzen

ging vooraf aan het gezellige bal
dat na afloop van de voorstelling
volgde met zéér goede muziek en
show van het dansorkest „De Noten-
krakers", onder leiding van Jan
Kemp, welk bal door de heer Joh.
L. van Duin op prettige wijze werd
geleid. K.

Ook Spierpijn
"ie pijnen
% met .JQ3

en rheumatische pynen
wrflft U weg met

«Op hoop van zegen»
opende het toneelseizoen

De toneelvereniging „Op hoop
van zegen" heeft Donderdag- en
Vrijdagavond — beide malen voor-

een vrijwel geheel bezette zaal —
in theater Monopole het Zandvoortse
amateur-toneelseizoen geopend met
opvoeringen van het blijspel „De
nieuwe veearts", door P. L. van
Prooyen-Bogaerds.
Het werden beide malen zéér

aanvaardbare voorstellingen,waarbij
vooral in het derde bedrijf een
prettige en levendige sfeer werd
bereikt. Regisseur J. G. Bisenbergcr
had het zijn mensen met dit kluch-
tige, gezellig geschreven stuk, zich
afspelend op een boerderij, niet al

te moeilijk gemaakt.
Verrassend was het eerste optre-

den van Maartje Koper als de
boerendochter Micp, die een onge-
dwongen levendigheid ontplooide,
die van begin tot eind boeide en
die cen bijzondere aanwinst voor
de werkende groep bleek te zijn.

• Ook mevr. E. van Soolingen-Bos
als haar zuster Hanny, was in dit

eerste optreden een veelbelovende
kracht, die in alle opzichten haar
rol aanvaardbaar wist te maken.
Enkele oude speelsters en spelers,

die wij vele jaren niet meer op de
planken zagen, loonden deze avond,
het toneelspelen nog niet te zijn

verleerd, integendeel. Wij denken
hierbij in de eerste plaats aan de
heer W. H. Kemper, die van zijn

kleine rol als Teun de arbeider, cen
waar juweeltje maakte; aan de
kostelijke dienstbode Maartje, die
Ans van Turcnhout ons voorzette
en aan Riek Spicrieus, die de rol

van An de Vos op prettige wijze tot

leven bracht.

Piet Herfst in de hoofdrol,
plaatste de goedmoedige boer Dirk
Verhoeve in zijn volle gestalte voor

ons on een extra vermelding voor
de kostelijk humoristische wijze
waarop L. Paap de onderwijzer
Micrcma ten tonele voerde, mag
zeker niet ontbreken. A. G. Groot
had de moeilijkste opgave, door de
waarnemend veearts Dr. Weringa
voor zijn rekening Ie krijgen en hij

deed dit op goede wijze. Een sym-
pathieke Bram Vermeer zette W.
van der Moolcn ons voor, terwijl do
gebroeders Jaap en Jan Bos, res-
pectievelijk als Jaap Vcrhocvc, de
boerenzoon en Jan de postbode,
door hun spel toonden, van hoe
groot belang het goed en doorleefd
spelen van kleinere rollen kan zijn.

Op de laatste avond ontving de
heer J. G. Biscnberger, als dank
van liet ensemble het boekwerk
„Toneel in werkelijkheid", uitge-
geven door de N.A.T.U.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnhardt's Zenuwtabletten

MffljfclimifiagiSEB^I^EET

Uitvoering «Phoenix»2£5ai23!$!

In gebouw „Zomerlust" heeft de
toneelvereniging „Phoenix" voor
een slechts matig bezette zaal haar
nieuwe loncelscizoen Zaterdagavond
j.1. ingezet met een leuke opvoering
van de kluchtige comedie „Echt-
genoot gevraagd", door Florence
A. Kilpatrich. Het welslagen van de
opvoering van dit vrijwel inhouds-
loze „niemendalletje" waarvoor nu
niet bepaald cracks onder de ama-
teurtoneelspelers en -speelsters

worden gevraagd, was zeker voor
het grootste deel te danken aan
het voortreffelijk spel van Fictje

Nollerman als de geëmancipeerde
jongedame Louisc Hollislcr, onge-
twijfeld één der beste krachten van
het ensemble, met als tegenspeler
Wim Person, die in Zandvoort zijn

debuut op hel toneel maakte en
bijzonder 1' levendig en overtuigend
spel bracht als Tom Austen, de
pseudo-cchtgcnool van Louise, en
zeker niet het minst van de tante
vnn Louise, Mw. Caroline Cooper,
door Henny Kiewiet uitgebeeld op
cen wijze, die voortdurend grote

bewondering wekte. Het was dit

steeds voortreffelijk spelend trio,

dat de voorstelling tot een uitge-

sproken succes maakte, waarvan de
aanwezigen zéér genoten.
Naast hen zagen wij de; heer Jan

Weber als de Schotse oom Joseph
Mx. Conwcll, bijzonder op dreef.

De bij-rollen warenr in goede han-
den bij Heleen Visser als de kittige

dienstbode Harriet; bij Henny Jan-
sen als Stelle Wayne, vriendin van
Louisc; Paul van Toornburg als

Paul Irving; Theo Slor als Rogers,
Rob van Toornburg als politie-agent
en Joop Volders als detective Aaf-
ton, hoewel de laatste niet aan een
gebrek aan rolkennis ontkwam.
Regisseuse Johanna Opdam kan

met hel succes, met deze opvoering
behaald, zéér tevreden zijn. De
keuze van het stuk konden wij ech-
ter niet bewonderen.
Een gezellig bal op de tonen van

het dansorkest „The Rhythm four",

besloot deze toneelavond. K.

Voor wie de klok luidt

Pastoor Van Diepen vestigt er,

voornamelijk ter informatie van de
nict-Katholieke ingezetenen, de
aandacht op, dat van 5 tot en met
15 November a.s. in de parochie-
kerk van St. Agatha cen missie zal

worden gepreekt door twee paters
Redemptoristen. In die periode zal

's avonds om half tien de kerkklok
worden geluid. Op dat moment
wordt er namelijk gebeden voor de
bekering der zondaars.

Uitslag verloting

accordeonver. „Zandvoort". De 57
prijzen vielen op de volgende num-
mers: 129 177 300 369 403 432 542
570 585 594 633 687 709 736 740 749
782 954 965 984 1420 1515 1548 1630
1659 1660 1661 1668 1678 1737 1741

1742 1768 1854 18G1 1917 1923 (hoofd-
prijs); 1936 2005 2065 2096 2116 2121

2125 2160 2193 2199 2243 2251 2257
2282 2339 2374 2381 2408 2471 2473

De prijzen kunnen afgehaald wor-
den bij J. Keur, Kruisweg 12.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. do Ruiter.
H.A.

17 uur: Ds. A. de Ruiter.

H.A. en dankzegging.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.

Najaarscollcclc voor de Zending.
19 uur: De heer Van Ginkcl, Wika.
Onderwerp: „Mol groot verlof",

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. C. P. Ilockcma, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdag a.s. des avonds 8,30 uur

samenkomst in de nieuwe consistorie
der Hcrv. kerk. Spr. de heer II.

Veldkamp, evangelist, den Haag.

Expositie in «La Mer»
Onze plaatsgenoot Hans Wallig,

exposeert thans in Restaurant
„La Mèr" gedurende de win-
termaanden met door hem ver-
vaardigde tekeningen en aquarellen.

De heer Wallig, wiens
werk in slecds bredere kring be-
langstelling wekt, zal hier uilkomen
met zijn nieuwste werkstukken,
waaronder zich enkele zéér fraaie
zcegczichlen, uitgevoerd in houts-
kool en krijt bevinden, terwijl óók
een aquarel van cen landschap bij-

zonder boeiend en interessant is.

Het werk van Hans Wallig is wel
van cen geheel apart genre en wij
kunnen U ten zeerste aanraden deze
kunstzinnige expositie, die van tijd

tot tijd zal worden gewijzigd, to

gaan bezoeken. Zij komt in Res-
taurant „La Mèr" wel bijzonder
tol haar recht.

Een belangrijke lezing

Gaarne vestigen wij even Uw
aandacht op de zéér belangrijke le-

zing, die do commissie voor huis-
houdelijke en gczinsvoorlichting a.s.

Maandagavond belegt in hotel Keur,
waar mej. Dr. A. Thomee, kinder-
psychologe te Haarlem en o.m. ver-
bonden aan het medisch opvoed-
kundig bureau, in de plaats van
Mevr. van Andel Ripke, die ver-
hinderd is, zal spreken over het
onderwerp: „Angst in het kinder-
leven". Spreekster en onderwerp
waarborgen ons een hoogst inte-
ressante en leerzame avond, die wij
gaarne bij ouders en opvoeders met
klem aanbevelen en waarvoor wij
U voer bijzonderheden verwijzen
naar de in dit nummer voorkomen-
de advertentie.
Do commissie vestigt er tevens

nog even do aandacht op, dat in

verband met het zéér grote succes,
de cursus „bloemenschikken en ver-
zorgen van kamerplanten", waar-
voor de belangstelling enorm groot
was, het in/ de bedoeling ligt, deze
cursus voor een klein aantal per-
sonen, die zich hiervoor kunnen
opgeven bij Mevr. Blaauboer, Hal-
tcslraat 46, nog eenmaal te herha-
len, mede met het oog op de ko-
mende Kerstdagen.

Jaarvergadering Z.H.V.
De Zandv. Handelsvereniging zal

haar jaarvergadering houden op
Donderdag 10 Nov. in hotel Keur.
Na de behandeling der jaarver-

slagen van secretaris en penning-
meester zal een bestuursverkiezing
worden gehouden. De aan de beurt
van aftreden zijnde 2de voorzitter,

de heer W. van der Werff en de
secretaris, de heer C. Schaap, heb-
ben zich herkiesbaar gesteld.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Nov. berijdbaar
6 7,44 14,30 20,11 3,— 11,30-18,00

7 8,50 16,— 21,26 4,30 13,00-19,30

8 10,11 17,— 22,50 6,— 14,00-21,00

9 11,32 18.30 —,— 6,30 15,30-22,00

10 0,05 7,— 12,35 19,30 4,00-10,30

11 1,03 8— 13,28 20,30 5,00-11,30

12 1,51 9,— 14,10 21,— 6,00-12,00



Rund-, Kalfs- en Varkcnsslagorij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (scli.) .... ƒ1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en ( f 1 Qfl
250 gr. RUNDVET \

* l
f
ZJ\J

500 gr. LENDE (Contrafilct) /"2.50

500 gr. KALFSFRICANDEAU /'2,75

500 gr. RUNDVET (gesm.) ,/'0,50

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en l f (\ Q(\
100 gr. Gekruide Ham ) * «lou
lOOgr.Gcbr. Rosbcaf eM {AQC
100 gr. Pekelvlees f

l v,ï7*»

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beat ,/'0,60

150 gr. Kinnebakham ƒ0,45

Vleeshouwerij Cor van Eldik,
Wel beter, niet dxiurdarl

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

GRATIS
Ter kennismaking geven wij onze speciale
BINNEN- OF BUITENLANDSE MAP v.a. 35 cl.

per weck EEN WEEK GRATIS.

Meldt U aan of bel op 3523

Leesportefeuille „DE TIEN"
NASSAUPLEIN 1 - Zandvoort - TEL. 3523

GABARDINE-FIBRAN
mal waterafstotende voering

148.50 f34.25

PO PIJN, oohool dubbol

I 39.75 f 27.50

MODEHUIS

gyéot*'
ANEGANG 34

.HAARLEM
AMSTERDAM

KINKERSTR288
TEL 11730

Eleclro-Technisch
bureau J. KEUR

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

Het adres, voor

RADIO en

TELEVISIE
Erres - Ruton - Holland Electro

STOFZUIGERS
Philips, Braun en Rcmminglon scheerapparalcn.

Bij KORT

VOOR

DE DAMES

pullovers en vesten
WOLLEN DAMESPULLOVERS,
prima van kwaliteit, met rolboord 12.25

Fraaie wollen DAMESPULLOVERS
in lijne pasteltinten 19.45

Zeer mooie DAMESPULLOVERS,
met geborduurde pas 22.95 21.95

Fijne Wevcnit DAMESBOLERO'S
zeer mooi 16.45

Zuiver wollen DAMESVESTEN
Wevenit, met fantasicgarnering — 18.75

Grofgebreide BIBOB DAMES- <n __
VESTEN, met ritssluiting 18.95

Wollen DAMESVESTEN, hooggeslo-
ten, met aangeknipte mouwen .... 20.45
Moderne wollen DAMESVESTEN
met Staand boordje 23.95
Zuiver wollen grofgebreide DAMES
VESTEN, met modicusc 1. mouwen 34.95

damesnylons
Prima DAMESNYLONS,
30 den., met donkere naden, 2.85
Linksgeweven DAMESNYLONS, 30
den., zeer elastisch m. rekbare boord 3.50
Zeer lijne AVONDNYLONS,
60 gg., 15 den ƒ3,95 3.50
Bijzonder mooie PERLONS A nr%
30 den., in fijne modetinten 4.90
De ideale PERLONS, 60 gg., 15 den., _
zeer mooi 5.25
Zware WANDELNYLONS, 70 den.,
prima tinten. 4.75

damespeignoirs
DAMESPEIGNOIRS, satin feutre,

zeer aardig dessin 21.75
Zware tricot PEIGNOIRS, m. royale

. satijnkraag, drie kwart mouwen m.
ƒ tricot boordje 26 .75

Fijne PEIGNOIRS, satin feutre met _-.__.
„

*• moderne grote luraag, ruimvall. rok 30.80
/JT :w»tg ^N '

Mooie PEIGNOIRS, satin feutre, m.
'-» laagaangezelte rok, apart model . . 37.25
£WI Satijngewattecrde PEIGNOIRS, .nn~

fraai doorgeslikt, ook in mt. 48-50 49.95
Zeer aparte satijngewattecrde Chan-
geant/changeant PEIGNOIRS, ook

t
. ,^^ ^^ in mt. 40-50 52.50

_ J.Th. KORT
ZANDVOORT HAARLEM
Grote Krocht HEEMSTEDE
Telef. 2666 IJMUIDEN

Gevestigd sedert 1854

KORT

K?Kl
KWALITEIT



De winter staat voor de deur!
Nu is het de tijd voor een overjas!

Wij bieden U de nieuwe collectie WINTER-
JASSEN en DEMIE's in de moderne modellen

vanaf ƒ59— tot ƒ109,—

MONTY COATS, geheel gewattcerd .... ƒ 49—
AUTO COATS, zuiver wol ƒ 69,—

Zuiver wollen gabardine JASSEN ƒ 95,

—

AUTO COATS ,in Egyptisch katoen .... ƒ 36,—

De nieuwste VETER JACKS
geheel gewatteerd ƒ 32,50

CANADIANS, heerlijk warm ƒ 42—

JEKKERS in de bekende modellen
ƒ 56,— en ƒ 59—

Egypt. kat. REGENJASSEN ƒ 36,— tot ƒ 56,—

WOLLEN SHAWLS in grote verscheidenheid.

Verder een ruime keuze in costuums, sport-

colberts, pantalons, Manchester sportbroeken,

werkbroeken en jongens plusfours.

Ook in OVERHEMDEN en DASSEN zijn wij

ruim gesorteerd. Komt U eens kijken! U slaagt

zeker

!

Kledingbedrijf „SUCCES"
Kerkstraat 20 Telef. 3136

100 °|o

Puch overwinning
in de Internationale zesdaagse 1955.

2 Puch-rijders gestart

2 Puch-rijders aangekomen!

1 gouden en 1 zilveren medaille.
100% PUCH-SUCCES.

Puch is voorradig bij Uw Zandvoortse dealer.

Ook vele andere merken scooters,

motoren en bromfietsen leverbaar.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Wij ruilen, óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uio lederen motorkleding.

Betaling kan geregeld worden.

+ Wintertijd!
Regenbroeken Regenpijpen

Wanten stof - leer

Handwarmers
Handschoenen Oorwarmers

+ Henk Schuilenburg +
De Goedkope AmsterdammerT GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 J

Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

ïnlichtingen en aanmelding'.

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Italiaanse
Vermouth Ravelli

(rood en wit). ƒ3,65 per Literfles.

Wijnen-Gedistilleerd

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

Succes agenda's
Zak-agenda's

KalendersDag-, week-, maand-

Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.M, VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging
komt beschikbaar de woning

v. Lennepweg 39
Huurprijs ƒ6,50 p.week, alle kosten inbegrepen.

Opgaven schriftelijk vóór Dinsdag a.s. 7- uur
bij de secretaris D. van Dijk, Dr. CA. Gerkestr. 22

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 - Talef. 2783

U wilt nu
een Televisie!?

Betaal hem dan uit Uw inkomen.
Wij financieren deze voor U
op gemakkelijke condities.

Keuze uit ERRES - PHILIPS
TELEFUNKEN.

Radio-, Televisie- en Wasmachine specialist

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 TELEF. 2658

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

V zult verbaasd staan wat U dat scheelt.

PHILIPS
RADIO
seizoen 1 955-'56

-*/^Mflf£

PHILIPS RADIO mooi van toon!
PHILIPS RADIO Bi-Ampli
Philips Radio in iedere prijsklasse

een kwaliteitsproduct'. Philips Radio
9 buizen met 13 functies, drukknop-
systeem, ingebouwde antenne ƒ376,-
of ƒ5,— p. w.

PHILIPS platenspeler, zeer solide

uitvoering!

GRAMOFOONPLATEN ruime keus,
bezoekt onze afdeling. Maakt Uw
lijstje voor de. komende feestdagen.
Wij zorgen voor U.
Wij verlenen U crediet-service!

PHILIPS Inphraphil: Pijnen ver-
dwijnen! Philips hoogtezon houdt U
fit! Tijdelijk ƒ10,— reductie, bij

inlevering van een, formulier dal U
bij ons ontvangt!
PHILIPS bandrecorder: U stelt Uw
eigen programma samen!

STOFZUIGERS. Diverse merken op
slee! Excelsior, Ruton, Holland
Electro, Electrolux, Hoover.

Wij leveren wasmachines, droog-
machines, strijkbouten, klokken etc.

Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met U!

Erkend Philips Service Dealer.

Kostverlorenstraat 7 Telet. 2534

Slagerij LA VIANDE, KI. Krocht 1

vlees-reclame
Doorr. r. lappen ƒ1,70 500 gr.

Riblappen ,/'2— 500 gr.

Magere lappen ƒ2,10 500 gr.

Lende-Rosbeaf en Punt
ƒ2,20 500 gr.

Biefstuk ƒ3,— 500 gr.

Stukjes vlees ƒ1,70 500 gr.

Schoudercarbonade . . ƒ1,70 500 gr.

Soeppakkeljo 80 et.

500 gr. Gehakt en 1 pakje
Margarine ƒ1,60

Eigen gesmolten rundvet 25 et. per
pakje of 5 pakjes margarine ƒ1,

—

DIK RUNDVET .... 28 et. 500 gr.

Ook volgende week Woensdag en
Donderdag: 500 gr. gehakt en
1 pakje margarine voor ƒ1,60

OOK UW
feestavond slaagt,
Als U de Marilini's vraagt!
Neemt dus nu Uw beshut
en nodig dit Dames

accordeon-trio uit.'

Inlichtinoen.: Mevr.Mary Hose
TOLLENSSTR. 31 - TEL. 2GG3

UW P0PPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen,

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.



ELIAS BOL
en

ALIDA JOIIANNA BOSMAN
hebben het genoegen U, mede na-
mens wederzijdse ouders, kennis te

geven van hun voorgenomen huwe-
lijk, waarvan de voltrekking zal

plaatsvinden op Dinsdag 15 Novem-
ber a.s. te 10.30 u. in hel Gemeente-
huis te Zandvoort.
Kerkelijke inzegening door de Wel-
eerwaarde lieer Ds. C. de Ru om
11 uur in de Ned. Hervormde Kerk
te Zandvoort.

Zandvoort, . 1 November 1955.

Van Ostadeslraat 2.

Kerkstraat 22.

Receptie: 's middags van 2.30-5 uur
Kerkstraat 22.

Toekomstig adres: Oranjestr. 3rd.

Ondertrouwd:

JOSEF CORNELIS VAN DAM
en

KLAZINA ELIZABETH VOSSEN
Huwelijksvoltrekking Donderdag 24
Nov. a.s. te 9.30 uur ten Raadhuize
en te 10.00 uur in de Parochiekerk
van St. Agatha.

Zandvoort, 2 November 1955.

Kanaalweg 29.

Haarlemmerstraat 10.

Receptie: Zondag 20 Nov. van 3-5 u.

Haarlemmerstraat 10.

Toekomstig adres:
Hogeweg 26, Zandvoort.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Balcon-varia
Aerie: 't Wordt winter Wullum, nog

effe jü en in de bouwvakke benne
ze al weer oit'evrore.

Wullum: 't Is niet te hope Aerie,
dat 't 'n kouwe winter wordt,
want d'r mol nog héél wat 'ebeure
in de kommende wintermaende.

.Aene; Zo is 't Wïillum, weet je, wat
'k nou zo graeg zou wille, dat de
mense, die hier nog gaene bouwe,
an ons nuwe bejaerdehois 'es 'n

veurbeeld neme om te zien hoe 't

wel en hoe 't niet mot, want vin
jai wat ze hier nou weer an 't

bouwe zain, zo mooi?
Wullum: Groot 'elaik jü. Mot je die

nuwe flat zien an de andere kant
van de waelertore, dat laikt de
lik wel, allegaer raempies naest
mekaer, zo tekende wai vroeger
as kind óók al hoisies.

Aerie: En dat nuwe ding teugeover
Esplaenaede dat heb veul weg
van 'n doivehok op pole, dat zit zó
maer an 't grote flat'ebouw vast-
'eplakt, net as of 't er niet bai

hoort en 't most toch aigeluk ien
groot geheel zain,

Wullum: 'k Begraip d'r helegaer
niks van jü. Ze bouwe alles maer
in en op mekaer, nel asof d'r in

Zanverl gien roimte meer is. Van
de Kerkstract hebbe ze óók al zo
iels moois 'emaekl. Ien lange
rechte slurf, die an 't end bainae
helegaer dichtzit, zo laikt et ten-
minste as je onderaen staet en met
stocpies waor je vanaf mot, as

d'r 'n kinderwaege ankoml, zó
smal hebbe ze die 'emaekl.

Aerie: En naetuurluk weer hier en
daer van die betonne pote om 't

zaekie óp te houwe, met zoge-
naemde „onderdeurlopies", daer
schaine ze hier wèl gek op te zain.

Wullum: Jae jü, die mederne archi-
tectuur is 'n raer ding, maer dat 't

óók mooi kan zain, dat kan 'n

ieder zien an ons nuwe hois veur
de ouwe mense.

Aerie: Net zo je zegt, jü. Weet je

wal ik óók zo lilluk vin? Dat ze
die winkelgaelerij niet helegaer
hebbe laele deurlope lot an de
Kerkslraet. Wacrom most daer
nou 'n gewoon hois an worde
vast'emaekt?

Wullum: 'k Weet et óók niet jü.
Maer et zal wel zó weze, dat wai
d'r gien verstand van hebbe. Waer
praole we aigeluk over. Die ouwe
Zanverlers doen ommers maer
beter deur zich te houwe bai der-
loi garnael? Dan kraig je gien
ruzie óók.

ZANDV. OPERETTE VER.
Voor de operette voorstellingen van

„HET LIED DER WOESTIJN" op

14, 15 en 17 Nov. a.s. in Monopole,
aanvang 7.45 uur zijn alleen nog een
beperkt aantal kaarten verkrijg-
baar voor de Maandag bij „Het
Wonder van Zandvoort", Swaluestr.

9, a ƒ2,50. Dinsdag en Donderdag
uitverkocht.

Alle verzekeringen
lijfrenten en assurantiën.

Hypotheken ter beschikking, lage

rente, geheimhouding verzekerd.
Inlichtingen gratis.

HALTESTR. 12 - TEL. 2507 - 2808

Met pensioen

Het bericht, dat de adjudant bij de
Zandvoortse politie, de heer A. van
der Wal, op 1 Jamiari a.s. op 58-

jarige leeftijd deze dienst met pen-
sioen gaat verlaten, zal ongetwij-

feld in brede kring grote verbazing
en teleurstelling wekken. Want wie
„politie" zegt, denkt in onze ge-

meente aan deze oud-gediende, aan
van der Wal, die om zijn prettig

karakter, zijn rustig optreden en
strikte rechtvaardigheid als mens
en politie-ambtennor, by een elk in

hoog aanzien stond en nog steeds

staat. Negen jaar werkte hij bij de
afdeling recherche als chef en hij

kan terugzien op een staat van
dienst die aan elk ten voorbeeld

kan worden gesteld, een staat,

waarop zelfs drie bijzondere ver-

meldingen voorkomen voor held-

haftig en. zéér te waarderen gedrag.

Tal van jaren werkte ik met deze

hoogstaande politie-ambtenaar

reeds samen en het is voor mij —
en voor velen met mij — eenvoudig
ondenkbaar, dat toij hem op 1 Jan.

a.s. niet meer op het bureau zullen

aantreffen. Hijzelf had graag zijn

politieloopbaan van 38 jaar '- waar-
van 35 jaar in Zandvoort - tot 40

jaar vol gemaakt als waardige en
bevredigende afsluiting. De kans
daarvoor werd hem niet gegeven,
hoewel hij erzelf tot voor kort nog
van overtuigd was, dat dit wèl zou
geschieden. Waarom dit niet ge-
beurde, weten toij niet, want de
gelegenheid daarvoor bestond, om-
dat in begin 1954 als algemene ge-
dragslijn voor de Rijkspolitie aoerd
aangenomen en tevens aanbevolen
voor de Gemeentepolitie, dat aan
het personeel ontslag zou worden
verleend op 60-jarige leeftijd, tenzij

daartoe niet reeds eerder aanleiding
was wegens lichamelijke of geeste-
lijke ongeschiktheid en daarvan is

bij adjudant van der Wal zeker
geen sprake, want in April j.l. be-
haalde hij nog het politie-diploma
Jiu Jitsu, volgt nog heden getrouw
de lessen in de Engelse taal en is

nog zó fit, dat hij bij wijde van
spreken nog over een tafel springt.
Zijn pensionnering nu, of op 60-

jarige leeftijd scheelt hem niet

alleen ruim 5°lo in zijn pensioen en
dat is héél wat, wanneer men daar-
van tot aan zijn dood genieten kan,
maar is daarbij zeker geen erken-
ning voor zijn grote verdiensten als

politieman en zal door hem zeker
ook niet als zodanig worden gevoeld.
Bevreemdend en teleursletle?id is

deze gang van zaken zeker en ik
hoop van harte, om het daar voor
dit keer nog maar bij ie laten, dat
men op deze „met pensioen-zen-
ding" nog zal terugkomen. Het zal
de heer van der Wal — en. met hem
velen in Zandvoort — tot een op-
rechte vreugde zijn.

Zandv. Schaakclub
Onze verwachtingen ten opzichte

van de 2de tiental spelers zijn de
vorige week juist geweest. Met G-4
wisten ze de reserves van „Het
Oude Slot" uit Heemstede er onder
te houden. Een goed begin en dit

kon wel eens een morele steun, blij-

ken te zijn voor de rest van de
competitie.

Vlees-vraagstuk
opgelost bij

SLAGER GAUS
Magere osselapjes 500 gr. ƒ1,65 Gelieve vooruit telef. (2102)
Riblappen 500 gr. ƒ1,90 of aan de zaak te bestellen.
Rosbief 500 gr. ƒ2,— c . . . . ,

Gelard. haasjes 500 gr. ƒ2,25 ^ROsmEF "Em
Conlrafilet (Entrecöte) 750 ga

.
ROSBIEF ƒ2,85

500 gr. ƒ2,10 100 gr. Gelard.lever ) t n OC
Biefstuk v.a. 500 'gr. ƒ2,50 100 gr. Pekelvlees S ' "i0J
Schenkel m.been 500 gr. ƒ1,25 of

BIJ VLEES: 100 gr. Gek.Worst - n 7 _
Eigen gesm.vet . .250 gr. ƒ0,20 100 gr. Geld. Ham > f U./O
Eigen gesm.vet . .500 gr. ƒ0,35 of Boterhamworst '

Gemest kalfsvlees EXTRA RECLAME:
(pracht lappen) 500 gr. ƒ1,90 200 gr. Gebr. rosbief . . ƒ0,98
Gemest kalfsfric. 500 gr. ƒ2,50 Prachtige magere Ham
Schoudercarbon. 500 gr. ƒ1,55 200 gr. /"0,89

Ribcarbonade .. 500 gr. ƒ1,75 Geld. gele worst 250 gr. ƒ0,75
Haascarbonade . .500 gr. ƒ1,85 Echte boeren bakbloedworst
Doorregen (magere) 250 gr. ƒ0,50
Varkenslapjes .. 500 gr. ƒ1,40 Rolpens 500 gr. ƒ1,90

VOOR DE SNERT: VOLOP HONDENVOER:
Varkenspootjes 100 gr. ƒ0,10 Long 500 gr. ƒ0,25
Hamschijven . . 100 gr. ƒ0,25 Milt 500 gr. ƒ0,25
Krabbeljes 100 gr. ƒ0,25 Kopvlees 500 gr. ƒ0,85
Mager pekelspek 100 gr. ƒ0,36 Pens 500 gr. ƒ0,30
Varkensrollade, zéér mager Hart 500 gr. ƒ1,25

500 gr. ƒ1,90 Elder 500 gr. ƒ0,25
Varkensfilet 500 gr. ƒ2,20 Hersens per stel ƒ0,55

Dit krijgt U deze week! bij:

Slager Gaus
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

DINSDAG 8 NOV. van 2-5 en
van 7-9 uur:

Demonstratie
met de

ELNA naaimachine
en breimachine
«BUSCH»

HOTEL WILCO
WILCO naaimachinehandel
Swaluëstraat 2 - Telef. 2889

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wrj!

Glaswerk, porceleln, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Televisie
geeft U een ruime kijk

op het leven in bin-

nen- en buitenland.

Zie het op z'n best met PHILIPS
TELEVISIE! Philips Televisie groot
beeld 43 cm. ƒ775, ƒ995,—.

PHILIPS TELEVISIE grootste beeld
53 cm. ƒ 1245,—. Wij plaatsen Uw
antenne vakkundig. Service 100%.
Wij adviseren U steeds het beste!

Wij ruilen Uw oude radio in.

Aarzel niet langer, bestel heden bij

ons Uw televisie-toestel voor de
komende feestdagen. U hoeft dan
geen uitzending meer te missen!

Desgewenst ï'egelen wij na persoon-
lijk overleg de betaling met U.

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Erkend Philips Service Dealer.

Wegens reorganisatie
van ons bedrijf, stellen wij U in staat, kennis
te maken met onze nieuwste

permanenf-wave
van ƒ17,50. Thans voor de maand November voor

ï I \J m £ «3 Alles inbegrepen.

Moderne coupe en indiutduele coi//ure.

Ook in onze herensalon wordt eerste klas
werk geleverd.

ison „Gerrits"
ZEESTRAAT 30 - TELEF. 2718



Harriet Hubbard AYER
PARIS Produits de Beauté

Parfums Christian Dior

In Zandvoort verkrijgbaar bij:

I.AUKEMA v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

HAUTE COIFFURE ~k

Nieuw ontworpen, herfst-coiffure's als variatie op Ligne „Arlequin".

Tramstraat 11 - Telefoon 2723
Wij geven U gaarne deskundig advies voor Uw haarverzorging.

Pauline Reijenga

Kunstnijverheid

Inferieurverzorging

Ontvangen:
Deense, Zweedse en Noorse
kunstnijverheidsartikelen.

Wij verzorgen het inlijsten van Uw plaatwerk.

HALTESTRAAT 19 - TELEF. 3469

Nieuwe zending MAROK-
KAANS LEDERWERK.

MERKELBACH



(Vervolg).

Het was dus geen wonder, dat
door al deze grote uitgaven de
gemeentekas totaal uitgeput was.
Van de totaal verarmde inwoners
van onze gemeente viel in, deze
oorlogsjaren niets meer te halen,
daar die moeite genoeg hadden,
om het hoofd boven water te houden.
Gelukkig werd Zandvoort in 1673
vrijgesteld van inkwartiering. Wij
lezen daarover het volgende:
„Bevel van Zijne Hoogheid de

Prins van Oranje op 20 Maart 1673:

Zijne Hoogheid heeft om goede
ordinantie goed gevonden en ver-
staan, gelijk doende bij dezen, dat
de dorpe en de plaatse van Sant-
voort in het toekomende bij provisie
en tot nader order vrij en ver-
schoond zal wezen van alle inkwar-
tiering".

Om in de grote geldnood te voor-
zien, werd in het jaar 1674 een
nieuwe belasting, het zgn. „Familie-
geld" ingevoerd. Van ƒ500,— tot

ƒ 1000,— inkomen per jaar moest
men ƒ 5,— en hoger belasting be-
talen, opklimmend naarmate men
meer verdiende. Ook degenen, die
minder dan ƒ500,— inkomen per
jaar hadden moesten een kleine
bijdrage geven. Maar in Zandvoort
was er niemand, die ƒ5,— moest
betalen. De hoogst aangeslagene
was de tapper Duyvesteyn. die ƒ4,55
moest afstaan. Het doel was, om
deze belasting in de plaats te doen
treden van de 100ste penning, doch
men keerde reeds in het volgend
jaar (1675) tot deze oude belasting
terug. Doch óók deze vorm van
belasting bracht weinig geld in het
laatje. In Zandvoort in laatstge-

noemd jaar slechts ƒ81,60 en daar-
van betaalde,.,ridder R. Crabingh
van het Grote Bendveld alleen

reeds ƒ23,30. Uit deze cijfers blijkt

wel duidelijk, tot welk een grote
armoede het kleine vissersdorpje
Zandvoort in deze oorlogsjaren was
vervallen.

In 1674 kwam de vrede met
Engeland tot stand en dit had tot

gevolg, dat de Zandvoorters weer
konden gaan vissen. De Zandvoor-
ters — uitgeslapen als altijd — ver-
zonnen er wat op, om de geleden
schade zo vlug mogelijk in te halen.
Zij veranderden hun netten en
togen ter visvangst met netten,

waarvan de mazen zéér klein waren
gehouden. Anderen volgden dit

voorbeeld, zodat het al spoedig ter

kennis kwam van de autoriteiten,

die in 1676 ingrepen en er het vol-
gende plakaat tegen publiceerden:
„De Staten van Holland en West-

Friesland, alle degenen, die dezen
zullen zien of horen lezen, saluut.

Doen te weten, dat wij in achtinge
genomen hebbende, dat voor dezen
de zeedorpen Zandvoort, Schevenin-
gen enz. altijd en boven memorie
van mensen gebruikelijk, is geweest,
dat niemand en visse met kleiner of

nauwer want als scholwant, zijnde

een soort van want of netten, die
gebreid wierden op een spaan, ge-
naamd „een acht en twintig", waar-
door dan de visserije behouden
wierd in haar fleur en buiten ruïne
van kleine en oneetbare vissen, en
dat het enige jaren herwaarts
hadde gelust aan sommige baat-
zoekende mensen, op hope van par-
ticulier gewin, te vissen met véél
nauwer want, ja zelfs met schrob-
netten, waardoor in het kort niet

alleen al de visserije staat bedorven,
ja, al de vis van de wal afgejaagd
of immers ontijdig opgevist en ver-
nietigd te worden, gelijk die ook
airede voor het meeste gedeelte

verdorven en geruïneerd is, vermits
zelfs het zaad der vissen daardoor
't onbruikbaar wordt gemaakt".
Dan volgt daarop het bevel, dat

voortaan alleen met de reeds ge-
noemde netten met grote mazen
mag worden, gevist.

Om thans nog even naar de be-
lasting uit die jaren terug te keren
gold, dat bij verkoping van land of

huizen de 40ste penning geheven
werd met een tiende verhoging.
Bij trouwen en begraven de 20ste

penning van het inkomen en bij

erving de 80ste penning. In Zand-
voort bestonden toen de volgende
klassen bij het trouwen en begra-
ven:
Trouwen: 1ste klasse ƒ60,— ; 2de

klasse ƒ30,— ; 3de klasse ƒ12,— en
4de klasse ƒ6,—

.

Begraven: 1ste klasse ƒ30,— ; 2de
klasse ƒ15,— ; 3de klasse ƒ6,— en
4de klasse ƒ3,—

.

Van de beide hoogste klassen werd
zo goed als nooit gebruik gemaakt
en de armen behoefden niets te

betalen.
Voor een roggebrood van 6 pond

en een tarwebrood van 3 pond be-
taalde men een halve stuiver be-
lasting. Een last rogge kostte ƒ42,

—

en een last tarwe ƒ104,—

.

Ieder ogenblik kwamen de zgn.

„broodzetters" uit Haarlem, om de
prijs en het gewicht van het brood
op te nemen. Beide waren bij de
wet bepaald en als volgt vastgesteld
6 pond roggebrood kostte zes stui-

vers en twaalf penningen, drie pond
tarwebrood acht stuivers en vier
penningen en elf lood fijn witte-
brood één stuiver.

Wordt vervolgd.

De Kerkstraat

Het ligt in onze bedoeling, het
volgend nummer van Zandvoorts
Nieuwsblad speciaal te wijden aan
Kerkstraat en omgeving. De uit-

breiding en ontwikkeling die Zand-
voorts oudste winkelstraat door de
vestiging van verschillende nieuwe
winkeliers onderging, hopen wij in

dat nummer dan de revue te laten
passeren en U tevens in te lichten
over de plannen, die de winkeliers-
vereniging „Het Centrum" voor de
nabije toekomst koestert, mede in

verband met de door Zandvoorts
burgemeester voorgelegde plannen,
waarbij wij de' fraaie winkelgalerij
evenmin willen vergeten in verband
met de vraag, of dezet aan de Kerk-
straat grenzende verzameling van
winkeliers niet in de belangensfeer
van de Kerkstraat behoort te wor-
den betrokken. Wij vragen1 voor dit

speciale nummer reeds nu Uw bij-

zondere aandacht.

Volkomen verdiend

Wanneer we de wedstrijd Zand-
voortmeeuwen-Beverwijk van Zon-
dagmiddag in het kort samenvatten,
dan komen we tot de conclusie: deze
overwinning met 2-0 was volkomen
verdiend!
Een prettige, sportieve partij

voetbal, met een uitermate pleizie-

rige houding van het publiek langs
de lijnen, die vooral in de eerste

helft het aanzien ten volle waard
was en haar bekroning vond in het
fraaie tweede doelpunt van links-

buiten A. Koper.
Dit neemt niet weg, dat Bever-

wijk in de tweede helft zeker een
doelpuntje had verdiend, al was het
alleen maar om het moedig volhou-
den, ondanks de achterstand, waar-
bij wij de enkele kansen, waaraan
onze ploeg maar ternauwernood
ontsnapte, met een zucht van ver-
lichting zagen verloren gaan voor
onze gasten.
Met dat al neemt Zandvoortmeeu-

wen thans een; eervolle derde plaats
in op de ranglijst, zeker een feit,

dat met trots mag worden genoemd.
Bovendien duurt de competitie nog
lang en is er nog van alles mogelijk.
Laten onze geel-blauwen er zich

van overtuigd weten, dat hun ver-
richtingen in onze gemeente met
grote belangstelling worden gevolgd
en laat hun dit een aansporing zijn

om bij de voortduur op de inge-
slagen weg voort te gaan. Wie weet,
wat er voor de onzen dan nog is

weggelegd.

U voelt geen kou
met onze

Zuiver wollen DAMES PULLOVERS - VESTEN
Zuiver wollen DAMES EN HEREN TRUIEN
Zuiver wollen
KINDER PULLOVERS EN VESTEN, JURKJES enz.

Zuiver wollen DAMES EN, KINDER PANTALONS
Zuiver wollen
MUTSEN, SHAWLS, HANDSCHOENEN EN PETTEN

Verder 'n JceurcoUectie dames
en heren liandschoenen, over
tuigt V, de keuze is enorm

Aparte sortering dames,
heren en kinder pyama's, in
heerlijk warme kwaliteiten!

Ons devies, óók in de winter-
maanden, voor al Uw textiel

en mode-artikelen:

Zie showroom Raadhuisplein.

'6^'Ém
NOOY
lANDVÖORT

GROTE SORTERING
NAGELSCHAARTJES
NAGELTANGEN
PINCETTEN
VIJLTJES enz.

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR, 7 - TEL. 2327

Taxi?
i 2600

BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange a/standen
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

RADIO EN TELEVISIE

WASMACHINES
GASFORNUIZEN

P. H. Terol
Kostverlorenstr. 66b - Tel.2640

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Het is niet hetzelfde.
,.wat of waar U koopt. Vaak is goedkoop duurkoop!

Slager Burger
kunt U rekenen op kwaliteit!

Toch vallen onze prijzen mee, bijv.

VARKENSVLEES:
Sch.carbonade .. ƒ1,68 500 gr.

Rib carbonade .. ƒ1,78 500 gr.

Haas carbonade ƒ1,88 500 gr.

Magere lappen ƒ1,98 500 gr.

Filet ƒ2,30 500 gr.

Fricandeau . .. ƒ2,25 500 gr.

Rollade, mager en heerlijk
gekruid ƒ2,10 500 gr.

RUNDVLEES:
Osselappen v.a. ..ƒ1,68 500 gr.

Rosbief
Lende
Entre Cóte
Staartstuk

f2,28
500 gram.

Fijne rib ƒ1,98 500 gr.

Vrijdag en Zaterdag:

750 gr. Riblappen f 2,85

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Pork 49 cl.

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. Ham en, 100 gr. Leverworst (69ct

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteotraat 3 Zandvoort • Tol. 2004-2643
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Langs de Vloedlijn

De gemeente stelt de veld-
wachter aan en wanneer de
veldwachter is aangesteld
regeert hij de gemeente.

John Selden.

De Kerkstraat in de steigers
Zoals de toren van de Hervormde

kerk momenteel in de steigers staat,

de kerk, waaraan Zandvoorts oud-
ste winkelstraat haar naam ont-
leent en waarvan de toren het
beeld van de Kerkstraat beheerst',
zo is het óók met de straat zelve,
die, wat haar toekomstige ontwik-
keling betreft, nog in de steigers
staat en mee moet groeien met de
uitbreiding, die Zandvoort momen-
teel ondergaat en in de toekomst
nog ondergaan zal.

Dat die groei er is, bewijst niet
alleen de grote activiteit van de
winkeliersvereniging „'t Centrum",
waarover aanstonds nog iets, dat
bewijst óók de belangstelling van
nieuwe neringdoenden voor deze
straat, die er o.i. zéér terecht iets

in zagen, om zich hier te gaan ves-
tigen. Want de Kerkstraat is een
levende straat, vól ondernemings-
lust en enthousiasme, een straat,

die, wat er in Zandvoort ook ge-
beuren gaat, altijd aantrekkings-
kracht zal houden, omdat zij zo vól
is van die typisch echt Zandvoortse
sfeer, die zozeer in onze gemeente
wordt gewaardeerd, zowel door
inwoner als gast.

Er is méér, wat de Kerkstraat de
laatste tijd aantrekkelijker heeft
gemaakt en levendiger. Naast de
vestiging van de nieuwe winkeliers
aan de kop, ontstond de winkel-
galerij, die als 't ware één geheel
is gaan vormen met deze oude
winkelstraat, het is immers zó: de
Kerkstraat werd levendiger door
deze galerij, omgekeerd werd de
galerij levendig door de Kerkstraat.
Ze zijn als 't ware één geheel ge-
worden en daarom, behoeft het o.i.

geen probleem te zijn, wanneer
men zich afvraagt, of de winkel-
galerij in de belangensfeer van de
Kerkstraat moet worden betrokken.
Natuurlijk moet dat, want ze be-
horen bij "elkaar. ' - - - - - * - >

Wat de nieuwe winkels aan de
kop van de Kerkstraat betreft, die
zijn zeker een korte beschouwing
waard. Het modehuis S. Piller

opende, enkele weken geleden de
fraaie textielzaak op no. 4. We
hebben ons van te voren wel eens
afgevraagd, of het verantwoord zou
zijn, nóg een textielzaak in Zand-
voort rijker te worden. Nu deze
zaak er eenmaal is, blijkt, dat hier

in een behoefte werd voorzien,

want Zandvoort kende tot nu toe

nog geen stoffenzaak. Wat hier op
dit gebied geboden wordt in een
enorm rijke variatie moet U gezien

hebben, om het te -geloven. Daar-
naast neemt dames-confectie en
kinderkleding in deze fraai inge-

richte zaak, die voor Zandvoort een
grote aanwinst betekent, een plaats

van .véél betekenis in. Voor onze
dames, die anders stadwaarts moes-
ten voor een stukje voering,, of een
klein stukje stof ter afwerking
betekent deze prachtige zaak méér,
dan in enkele woorden kan worden
beschreven. De opening van mode-
huis Piller is zonder meer een be-
tekenisvolle aanwinst in het Zand-
voortse zakenleven.

Dit is eveneens het geval met de
aan de overzijde gevestigde zaak in

Chinese artikelen „Ta-Hwa", dat

„Grote bloem" betekent.

Het zou niet moeilijk zijn, over

deze wel zéér exclusieve zaak, die

in het afgelopen seizoen en ook nu
nog zulk een grote belangstelling

trekt, een apart artikel te schrijven,

want wat. U in deze prachtige win-
kel met haar kapitale inventaris

vindt aan juweeltjes op het gebied
van echte Chinese kunst, is wel-
haast ongelofelijk. U vindt er het
edele Canton-porcelein, naast kunst-
zinnig met de hand ' bewerkte arti-

kelen van ivoor. IJ vindt er vazen,

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
'k Heb me pleWcie voor de
kammende raedsvergaedering

al an'evraegd.

. \~ v-i,, ,-
' - - m

V.

lampions, het zgn. „Cloisonné-
werk", d.i. gegraveerd koper en

" zeldzaam, kostbare met- de hand uit-

gesneden kamfer-kisten. Trouwens,
alles wat U in deze zaak aantreft is

echt Chinees handwerk, tot aan de
kleinste snuisterijtjes toe, als bro-
ches en andere sieraden. Een klein
museum van echt Chinese kunst zou
men deze winkel kunnen noemen,
waaruit U — eenmaal binnen —
moeilijk kunt wegkomen omdat
steeds opnieuw Uw oog getroffen
wordt door ander schoons. Er be-
staan slechts weinig zaken op der-
gelijk speciaal gebied in ons land
en Zandvoort mag zich gelukkig
prijzen er één van te bezitten. Het
grote succes van „Ta-Hwa" werd
in de korte tijd van haar bestaan
reeds overduidelijk bewezen.
Dan vindt U aan de kop van de

Kerkstraat nog het speelgoedpara-
dijs „Merkelbach",, een naam, die
op dit gebied een speciale en zéér
goede klank heeft en in Amsterdam
tot de speelgoed-speciaalzaken be-
hoort, evenals dat hier het geval is.

Een prachtige collectie van het
allernieuwste op dit gebied wordt
U hier voorgezet in een met smaak
en zorg ingerichte winkel, die een
lust is voor het oog.
En tenslotte daarnaast Peere-

boom's cadeauhuis, een winkel, die
dit punt wel zéér goed gekozen
heeft, vooral met het oog op het
seizoen want U vindt er een keur-
collectie souvenirs en een enorme
keuze van door elk begeerde arti-

kelen.

Zo werd de Kerkstraat door deze
voorname winkelpanden weer tot

één geheel, aansluitend op de win-
kelgalerij, waarvan de bewoners
niets liever wensen, dan in de be-
langensfeer van de Kerkstraat te
worden betrokken, hetgeen ook wel
geschieden zal, daar dit zowel
Kerkstraat als galerij-belang is en
omdat ook hier „eendracht macht
maakt". Wij zouden de winkeliers-
vereniging „'t Centrum" met klem
willen aanraden, dit in elk geval
vcór het volgend seizoen in orde te
maken. De fraaie galerij leent zich
o.a. wel bijzonder goed voor het
aanbrengen van de seizoenverlich-
ting en het zou op het mooie plein

een feeëriek gezicht opleveren.

Op enkele andere aangelegen-
heden, betreffende het dicht bou-
wen van deze kop van de Kerk-
straat, met betrekking tot de wijze,

waarop dit geschiedde, en die o.i.

niet kan worden toegejuicht, hopen
wij binnenkort in een apart artikel

nog nader terug te komen, mede in

verband met andere plannen tot

verbetering en verfraaiing en wij

zouden ditmaal willen besluiten

met enkele mededelingen van de
actieve winkeliersvereniging „'t

Centrum", niets te maken hebbende
met de buurtvereniging „De Wurf"
daar deze slechts uitsluitend de
folkloristische belangen en „'t Cen-
trum" de zakenbelangen behartigt.
Men kwam onlangs in café Oom-

stee in vergadering bijeen onder
leiding van voorzitter D. Petrovitch.
Uit het jaarverslag van de secre-
taris bleek, dat de toeneming van
het ledenaantal zich in gunstige zin
blijft ontwikkelen. Alle nieuwe
winkeliers uit de nieuwe panden

aan de kop van de Kerkstraat slo-

ten zich in de loop van dit jaar bij

de- vereniging- aan" en— ook -enige
reeds lang in de Kerkstraat' en om-
geving gevestigden, volgden dit

goede voorbeeld, zodat het leden-
aantal thans ruim 40 bedraagt.

Het jaarverslag van de penning-
meester was eveneens optimistisch.
Dank zij de uitbreiding van het
ledenaantal en de subsidie, die de
vereniging van de gemeente ont-
vangt, kon — ondanks de hoge kos-
ten verbonden aan de seizoenver-
lichting — het nadelig saldo van
vorig jaar worden weggewerkt en

met een klein voordelig saldo dit

jaar worden afgesloten.

Met algemene stemmen werd be-
sloten het volgend jaar de seizoen-
verlichting opnieuw te verbeteren
en deze te verlengen tot aan de kop
van de Kerkstraat, zodat óók de
nieuw gevestigde winkeliers hierin
zullen worden betrokken. Spontaan
besloot men voor dit doel, buiten
de thans reeds geldende bijdrage,
hiervoor als lid een extra bedrag
beschikbaar te stellen.

Het punt „permanente afsluiting
van de Kerkstraat", dat als voor-
naamste agendapunt stond vermeld,
vormde een onderwerp van lang-
durige bespreking. Men kwam al-

gemeen tot het besluit, dat de ver-
_ehiging elk idee dat leiden kan tot
verbetering of 'vervolmaking van
dit oude dorpscentrum in beginsel
van harte toejuicht, mits daarmede
de zakenbelangen niet in conflict

komen. Een en ander naar aanlei-

ding van de door Zandvoorts burge-
meester voorgelegde plannen, om
aan dit oude dorpscentrum een nóg
meer historisch karakter te geven,
waarvoor Prof. H. Th. Wijdeveld
enkele schets-onlwerpen maakte,
die aller bewondering hadden. Wat
de permanente afsluiting van de
Kerkstraat betreft, werd besloten
hierover eerst het standpunt der
vereniging aan de burgemeester
kenbaar te maken.

Dit laatste is tenslotte geschied
j.1. Woensdagmorgen, toen de heer
D. Petrovitch een langdurig onder-
houd had met Mr. H. M. van Fene-
ma. Uiteraard kan daarover in dit
.stadium nog weinig worden mede-
gedeeld, doch wel staat vast, dat
beider standpunten zéér nauw tot
elkaar kwamen en dat men van
beide kanten ervan overtuigd was,
dat er spoedig iets gebeuren moet,
dat nog méér dan ,tot nu toe de
Kerkstraat een trekpleister zal
maken voor gast en inwoner. Op de
veile medewerking van beide zijden
kan gerekend worden en als de
zaak er zó voor staat, dan zal er
zeker iets uit de bus komen. De
burgemeester zowel als de heer Pe-
trovitch"toonden zich ,hiercvër~"zêér
optimistisch. "Het staat wel vast,

dat Zandvoorts oudste dorpsstraat
niet in het vergeetboek zal gera-
ken en haar aantrekkingskracht- zal
behouden en vervolmaken. De
plannen staan in de steigers, even-
als nu de toren, die het beeld van
dit dorpscentrum beheerst.
Wij hepen U daarover bin-

nenkort nadere mededelingen te
kunnen doen, die wellicht voor een
ieder een volkomen verrassing zul-
len zijn. K.

Start Zandvoortse St. Nicolaas-actie

Het is dan eindelijk zover. Morgen,
Zaterdag 12 November zal in onze
gemeente wederom worden gestart
met de Sint Nicolaasactie der Zand-
voortse winkeliers, die vorig jaar
tot zulk een groot succes leidde en
door Zandvoorts inwoners zozeer
werd gewaardeerd. Na een tijd van
ingespannen voorbereiding is thans
alles voor deze actie gereed. Op
Woensdag 23 November zal Sint
Nicolaas zijn intocht in onze ge-
meente houden, waarover U in ons
volgend nummer nog nadere bij-

zonderheden zult vernemen en
daarna voorlopig op Zaterdag en
Woensdagmiddag persoonlijk aan-
wezig zijn in het lokaal in de Halte-
straat naast het postkantoor, waar
óók vorig jaar zijn kwartier geves-
tigd was.

In dit nummer vindt U elders de
volledige lijst van winkeliers, die

aan deze actie deelnemen. Het is 'n

respectabel aantal van omstreeks
honderd, "verdeeld over verschil-
lende branches.

Het valt slechts te betreuren, dat
dit jaar een klein aantal winkeliers
heeft gemeend, zich aan deze actie

te moeten onttrekken. Dat zijn de
sigarenwinkeliers en de slagers.

Dat dit algemeen wordt betreurd,
staat voor ons vast. Deze heren
— met uitzondering van de goed-
willenden onder hen — die nu met
de dwarsdrijvers moeten meegaan,
schijnen nog steeds niet te beseffen,

dat het hier een service betekent,
die de Zandvoortse winkelier aan
de inwoners gaat bieden. Natuurlijk
dat kost geld, maar kon dat er niet

af, na^ het goede seizoen, dat achter
ons ligt? Aan deze klanten-binding
had men zich o.i. niet mogen ont-
trekken door het ontketenen van
een actie in een actie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze
houding vele inwoners héél erg

zal teleurstellen, speciaal het man-
nelijk deel onder de bevolking, dat
vorig jaar het 'grootste aantal zegels
wist bij elkaar te krijgen door het
kopen van het „rokertje". Daar zit-

ten de heren nu naast en het zou
ons niet verwonderen, als de Zand-
voortse heren in deze Sint Nico-
laas-actie-periode uit protest hun
rookwaar in andere plaatsen zou-
den gaan halen, terwijl juist het
doel van deze actie is, de klanten
aan Zandvoort te binden. Wat de
slagers betreft, aan een drietal die
niet wensten mee te doen — eigen-
lijk zouden we hun namen moeten
noemen — is het te wijten, dat de
anderen, die graag hadden meege-
daan, dat nu niet konden, omdat de
organisatie er zich tegen verzette,
wanneer niet alle slagers waren- in-
geschakeld. Het is een gang van
zaken, die ten hoogste moet worden
betreurd, doch stellig geen afbreuk
zal doen aan het algemeen wel-
slagen.

Zéér verheugend is zeker, dat
alle sinds vorig jaar nieuw geves-
tigde winkeliers zich spontaan voor
de actie hebben opgegeven, niet
één uitgezonderd en dat zijn er
héél wat.

Moge onze Zandvoortse winkelier
nu in de komende Sint Nicolaas-
periode weer gaan ondervinden, dat
dit gebaar door de inwoners op prijs

wordt gesteld, doordat men zijn St.

Nicolaas-inkopen zoveel mogelijk in

eigen gemeente doet, want dat is

het uiteindelijk doel van deze voor
de winkelier inderdaad dure actie.

U kent het recept? Raadpleeg de
in dit nummer voorkomende lijst

van deelnemers! Koop zoveel mo-
gelijk bij hen. Plak het zegeltje, dat
U voor elke aankoop van één gulden
winkélwaar ontvangt, op het op-
plakvel en ga met deze opplakvellen
straks naar het hoofdkwartier van
Sint Nicolaas in de Haltestraat,

waar U fraaie cadeaux kunt uit-

zoeken, in hoofdzaak speelgoed voor
Uw kinderen, want deze actie werd
tevens opgezet ten gerieve van Uw
kind(eren).

De winkeliers kunnen hun zegel-

tjes evenals vorig jaar weer verkrij-

gen bij de Twensche Bank.
Wij wensen kopers en verkopers

in de vóór ons liggende weken véél
succes en hopen U elke loee/c van
het verloop van deze leuke actie op
de hoogte te houden.

Agenda Raadsvergadering
op Dinsdag 15 Nov. 1955, 's avonds

8 uur eni op Woensdag 16 Nov. 1955,

des nam. 2 uur (zo nodig voort te
zetten des avonds 8 uur.)

1. Ingekomen stukken.
2. Vervulling vacature contact-

commissie culturele belangen.
3. Vaststelling partieel uitbrei-

dingsplan-in-onderdelen J I.

4. Verhoging voorschotten (60 wo-
ningen) verstrekt aan „Eendracht
Maakt Macht".

5. Intrekking enz. 16e suppletoire
begroting voor 1953, betreffende
herbouw van het Zuiderbad.

6. Handhaving gastarieven in ver-
band met wijziging van de wet om-
zetbelasting.

7. Vaststelling nieuwe beheers-
verordening publieke werken.

8. Verhoging tarieven badbedrijf.
9. Belegging van gelden in 1956.

10. Kasgeldleningen in 1956.

11. Krediet in rekening-courant
met de N.V. Bank voor Ned. Ge-
meenten voor 1956.

12. Aankoop grond aan de Kruis-
weg.

13. Lidmaatschap stichtingsraad
Noordholl. Philharmonisch Orkest.

14. Vaststelling vergoedingen bij-

zonder lager onderwijs ex art. 103

der L.C.-wet over 1954.

15. Verhoging watertarief voor
bouwwerken.

16. Wijziging loonverordening.
17. Bevordering personeel bij div.

gemeente diensten.
18. Behandeling van de begrotin-

gen voor 1956 van de gemeente, de
bedrijven en van de gem. instelling

voor maatschappelijk hulpbetoon.
19. Rondvraag.

Zandv. Schaakclub
Na het goede begin van het 2de

10-tal die met een overwinning in de
bondscompetitie startten (6-4 tegen
Oude Slot 2 uit Heemstede) onder-
vonden de schakers van het Ie 10-

tal de vorige week wat het zeggen
wil als je promoveert. Ze kregen
één der sterkste clubs van de groep
uit de 2de klas op bezoek en wel
het:_le.. 10-tal,van „de Uil"_uit Hil-
legom. Met 7,5-2,5 "gingen ze ten
onder tegen de wijze mannen uit de
bollenstreek. Niettemin was het een
prettige en sportieve wedstrijd.

Klaproosdag 1955
Morgen — Zaterdag 12 Nov. —

vindt de jaarlijkse collecte plaats
van het Ned. Oorlogs-graven-comité
dat o.m. beoogt de nabestaanden
van de in de strijd voor onze vrij-

heid omgekomen geallieerde solda-
ten in de gelegenheid te stellen het
verre graf van hun dierbaren te be-
zoeken.
Moet deze collecte nog bij U wor-

den aanbevolen ?

Wij menen van niet. Immers, op
tientallen kerkhoven staan de witte
stenen met hun ontroerende grafop-
schriften, die ons telkens blijven
herinneren aan onze ereplicht.

Zij, die willen medewerken aan
deze collecte kunnen zich alsnog bij

de secretaris van het comité aan-
melden.

Het plaatselijk comité :

C. Slegers, voorzitter.

P. Brune, secretaris,

Westerp.straat 15, tel. 2546.

P. v.d. Mije, K.C.z., penningmeester.

Alle artikelen de
GUERLAIN, PARIS
In Zandvoort
alleen verkrijgbaar bij:

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING !

!

Alle kleuren babywol

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

«Pour vous Madame»
Schoonheidsartikelen van

^iel&na
<
7<ubin.ótein

In Zandvoort"
alleen verkrijgbaar bij:

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffure - Beauté

THORBECKESTRAAT 11
~ "

' ZANDVOORT ~- TEL. *3382

r~~ "\

HOTSL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

V.

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE J
Rijkspostspaarbank

Aan het postkantoor Zandvoort
werd gedurende de maand October
1955 ingelegd ƒ96664,08; terug-

betaald / 72758,23.

Elizabeth Arden preparaten
bevatten schoonheid, die op bevrijding wacht!

Reinigen
Stimuleren
Voeden

iü ARDENA CLEANSING CREAM, een zeer luchtige crème,
die onmiddellijk op de huid vloeibaar wordt en stof, vuil

en andere verontreinigingen verwijdert.

je ARDENA SKIN TONIC, een verfrissende en licht samen-
trekkende lotion, die altijd na het schoonmaken gebruikt
dient te worden.

•}<; SPECIAL ASTRINGENT, een krachtig samentrekkend
middel om de slappe huid steviger Ie maken en losse weef-
sels te versterken.

JS ARDENA VELVA CREAM, een zeer fijne, die de meest
gevoelige huid zacht en glad maakt.

* ORANGE SKIN FOOD,
een voedende vette crème

voor de gemiddelde of droge
huid. Gaarne geven wij U
deskundig advies!

Alleenverkoop voor Zandvoort:
PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TEL. 2107





RADIO PHILIPS
GRUNDIG

ARISTONA

Philips en Grundig Televisie

f 1 695,—
Beeld 53 cm.

f 1245,-
Beeld 53 cm.

f 995,-
Beeld 43 cm.

Philips Streekontvangers
in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA
Telefoon 2065 - Haftestraat 57

Betaling ook in overleg

Zandvoort

Bijzonder Icerkewerk der N.H. kerk

Bijeenkomst
Heren-contactkring

op VRIJDAG 18 NOV. 8 UUR in restau-
rant „LA MER", Zeestraat 26.

Spreker: de heer J. ALBLAS.

Onderwerp: „14 dagen achter het ijzeren gordijn"
Bezoekt onze Vrijdagavonden!

Muzikale u^
Enorme O
sortering

GRAMOFOONPLATEN
w.o. leuke platen met alle bekende kinderliedjes
voor St. Nicolaas in 5 verschillende uitvoeringen

MODERNE PLATENSPELER met prima
picfoup ƒ 45,

—

BRAUN PLATENSPELER ƒ 74,—
In luxe koffer ƒ 89,90

PHILIPS PLATENSPELER ƒ 79,—
in luxe koffer ƒ 112,

—

Ons grote succes

Gramofoon-combinatie
bestaande uit salonkast m. verlichting en „Braun"

platenspeler met picksup, platenrek voor 75 plas

ten en 10 platen naar keuze. Alles
-jj QQ 25

tezamen voor slechts ""«J

Zelfde combinatie met COLLARO
PLATENWISSELAAR, de beste van OAC 75
de beste Ci'SUj

HEEFT U RADIODISTRIBUTIE?
Ook dan kunt U platen spelen

Philips electrische
koffergramofoon
met moderne picksup en versterker <QQ m
met luidspreker ingebouwd A^Oj

GEMAKKELIJKE BETALING
ZEER LAGE RENTE
GEEN VOORUITBETALING

PLATENREKKEN voor 50 platen ƒ 5,95

PLATENREKKEN voor 75 platen ƒ 9,75

PLATENKOFFERS voor 25 platen ƒ 10,75
PLATENALBUMS voor 12 platen ƒ 4,50

Er is nog veel, veel meer!!!
Kom eens kijken.

Kom eens praten en luisteren in de

chocolaterie
M.C. van NoE
vindt U de vanouds bekende
sortering

CHOCOLADE LETTERS
Alle bekende merken.

Verder prachtig schoengoed.
Grote en kleine TAAI-TAAI
poppen, dozen borstplaat en

chocolade figuren
(Ringers). Marsepain figuren
(Wijnand Beke).

LUXE DOZEN BONBONS,
Lindt- - Droste - Ringers - Verkade.

Onze specialiteit:

AMANDEL SPECULAAS
kruidnoten.

Chocolaterie M.C. VAN NOL
TELER 2364-
Deelnemer Sint Nicolaas-actie.

KERKSTRAAT 34

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstra»! 28 - Telef. 2793

Beddenmagazijn

W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 - TELEF. 2119 - 2344

Extra
reclame-aanbieding
Dit kunt^U nu reeds bestellen en wordt op
volgorde a contant na half December geleverd :

1 PERS. DIVANBED ƒ 26.50
1 PERS. VERENDE MATRAS

blauw of groen ƒ 57.50
1 PERS. SPIRAALDEK ƒ 3,25
1 PERS. ZWARE KWALITEIT

DEKEN, ,150 x 200 ƒ 19,50

ƒ106,75

15% KORTING ƒ16,02

DUS THANS ƒ 90,73

Zolang de voorraad strekt!

Tweede extra
reclame-aanbieding
2 PERS. DIVANBED ƒ 39,50
2 PERS. VERENDE MATRAS, 3-delig
met 2 JAVA-KAPOK KUSSENS,

groen of blauw ƒ115,

—

2 PERS. SPIRAALDEK ƒ 4,50
2 PERS. ZWARE KWALITEIT

DEKEN, 170 x 220 ƒ 25,—

' ƒ184,—
15% KORTING ƒ 27,60

DUS THANS ƒ156,40

1 PERS. LATEX SCHUIMRUBBER MATRAS
overtrokken met prima damast naar keuze in
groen, blauw, zalm, terra ƒ 99,

—

NIEUW!
2 PERS. 3-DELIGE PLASTIC MATRAS met
2 JAVA-KAPOK KUSSENS. Slaapt warm en
behoeft niet bijgevuld te worden ƒ139,

—

DEKENS: ƒ13,90 - ƒ14,50 - ƒ18, ƒ19,50
ƒ25, ƒ28,50 - ƒ32,50 - ƒ35,— - ƒ42,—
ƒ 43,90 - ƒ 59,50.

Ruime keuze gestikte dekens

Occasion
TE KOOP nieuwe DOOP-
JURK met schoentjes en
mutsje. Zuiver zijde crêpe-
satin. Geheel met de hand
vervaardigd. {Expositiestuk).

Prijs compleet ƒ75,—. Telef.

inl. 2942. Zaterdag en Maan-
dag van 10-12 uur.

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

In Zandvoort eet men FRUIT
van

Rerkstr.35Tel.z45Z2annvóort

DE SPECIAALZAAK!'
Enorme keuze! Ziet de etalages

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ADOI Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

Taxi?
SCHROEDER-
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
brj 't ziekenvervoer.

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
De uitslagen van de wedstrijden

van j.1. Zondag waren:
E.D.O. b-Zandv.m. jun. a 1-0

Zandv.m. jun. b-R.C.H. f 1-1

Zandv.m. jun. c-H.F.C. ft 1-6

Uitslagen van Zaterdagmiddag:
Telefonia 1-Zandvoortm. 1 10-1
Zandvoortm. 2-IJmuiden 4 2-2
Zandv.m. adsp. a-E.T.O. a 2-1
Zandv.m. adsp. b-D.I.O. a 0-3

R.C.H. j-Zandv.m. adsp. c 1-11

Zandv.m. adsp. d-Bl.daal c 4-1

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 1-D.E.M. 2,30 u.

Zandv.m. 2-T.Y.B.B. 2 12 u.

D.S.S. 2-Zandv.m .3 2 u.

Zandv.m. 4-D.E.M. 3 12 u.

Zandv.m. 5-Haarlem 6 9,45 u.

Zandv.m. 6-Geel-wit 3 uitg.

Zandv.m. jun. b-R.C.H, g 9.45 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
P.V.W.A. 1-Zandv.m. 1

Zandv.m. 2-Kland 5 3 u.

Zandvsa. adsp. a-H'lem a 3u.
Zandv.m. adsp. b-H'lem d 2 u.

Zaridv.m. adsp. c-Halfweg b 2 u.

Bl'daal c-Zandv.m. adsp. d 2u.

K.J.C. «De Forens»
Kampioen van de maand October

werd de heer C. Schuiten met
30.449 punten.

GOEDE
ONTVANGST
van radio- en

gramofconmuziek met
PHILIPS RADIO.

-£/^MJV^-

PHILIPS RADIO mooi van toon en
uiterlijk! Philips platenspelers voor
inbouw en op voet v.a. ƒ 1,— p.w.

PHILIPS Hoogtezon. Houdt U de
hele winter fit. Tijd. ƒ10,- reductie.

PHILIPS INPHRAPHIL.
Pijnen verdwijnen.

GRAMOFOONPLATEN als Sint
Nicolaasgeschenk. Ruime keus!
Maak Uw lijstje klaar. Wij ver-
lenen U crediet-service.

STOFZUIGERS, div. merken op slee
Excelsior, Ruton, Electrolux, Hoover
etc. vanaf ƒ2,— p.w.

Wij keveren wasmachines, wringers,
droogmachines, broodroosters,
strijkbouten, haardrogers etc.

Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoon-
lijk overleg, de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Zaterdag 1 2 November start de Zandvoortse

Sint Nicolaas-actie
Onderstaande deelnemers zijn kenbaar aan het raambiljet:

BAKKERS
Balk, Hogeweg 27
H. Gorter, Prinsenhofstraat 3

Koelemij, Haltestraat 33
A. v.d. Mije & Zn.,

Willemstr. 20 (hk. Schoolpl.)
Seysener, Haltestraat 23
J. van Staveren, Zeestraat 48
I.G. van Veen, Helmersstr. 2

W. v.d. Werff, Gasthuispl. 3

BANKETBAKKERS
B. Bosman, Kerkstraat 22
Houtman, Kerkstraat 15

Rinkel, Raadhuisplein 1

„Thelia" tearoom,
Thorbeckestraat 5

Thomas. Haltestraat 13

BAZARS
Bruynzeel, Haltestraat 6

Het Wonder van Zandvoort,
C. Schaap, Swaluêstraat 9

Hoyng's geschenkenhuis,
Raadhuisplein 3

J. Merkelbach, Kerkstraat 6a
Pereboom, Kerkstraat 6

H.Schuilenburg, Gr. Krocht 5

BLOEMEN
D. Vader, Kerkstraat 38

BOEKHANDEL
F.M. van Deursen, Haltestr.12
Esvé, Grote Krocht 17
W. J. Lorenz, Haltestraat 15
V.J. van Petegem, Kerkstr. 28

BRANDSTOFFEN : Zandv.
brandstoffenhandel, Diaconie-
huisstraat 1, Zandv.laan 319.

CHOCOLATERIE
D. Groen, Haltestraat 18

C. Jamin, Haltestraat 48
M. G. van Nol, Kerkstraat 34
Raditch, Kerkstraat 7
B. Renes, Stationsplein 5

DROGISTEN
Blaauboer, Haltestraat 46
Blom, Thorbeckestraat 7

J. Bouwman, Oranjestr. 7
C. Luttik, Zeestraat 34

FOTO-ARTIKELEN
Hamburg, Grote Krocht 19

GROENTENHANDEL
Bakkenhoven, Bakkerstraat 3

Dalman, Grote Krocht 36
Dalman," Schoolstraat 1.

Draijer, van Ostadestraat 9
W. Failé. Jan Steenstraat 2
Kemp's Fruithandel,

Kerkstraat 35
W. de Roode, Bakkerstraat 6
C.v.Roon & Zn., Stationsstr. 6
A. van Steijnen, Gr. Krocht 29

HORLOGERIE
H. Lansdorp, Kerkstraat 33

KAPPERS
Aukema, Tramstraat 11
Spoelder, Haltestraat 14
T. van Woudenberg,

Stationsstraat 14

MELKHANDEL
P.LWarmerdam, Hogeweg 29

KRUIDENIERS
P. Bakkenhoven,

Diaconiehuisstraat 21

P. Kerkman, Zeestraat 69

(hoek Haltestraat)

I. J. Knotter, Haltestraat 37

Koper, Grote Krocht 20a

P. Schaap, Haltestraat 36

D. v.d. Werff, v. Ostadestr.22a

KUNSTNIJVERHEID etc.

Donanda, Haltestraat 58

Modern Art, Thorbeckestr. 9

Reijenga, Haltestraat 19

Ta-Hwa, Kerkstraat 1

MANUFACTUREN
EN TEXTIEL
Bakels N.V., Kerkstraat 29-31

J.M.H. Bluys, De Nouveauté,
Kerkplein 3

Bilderbeek, Grote Krocht öa

Dikker, De Waag, Haltestr. 40

J. v. Duivenboden, Haltestr.45

Heidoorn, Grote Krocht 11

Kemper, beddenzaak,
Haltestraat 21

Kledingbedrijf „Succes",
Kerkstraat 20

Kort, Grote Krocht 22

A. Notten, de kampioen,
Haltestraat 59

Nooy, Grote Krocht 20

S. Piller, Kerkstraat 4
T.C. v.d. Schelde, Haltestr. 7

Sporthuis, E. Loos, Haltestr.35

v.d.Veld-Schuiten, Kruisstr.12

De Veenendaalse, J. Kroon,
Haltestraat 55

Wassenaar, Kerkplein 8

De Wolbaai, Haltestraat 12

MUZIEKHANDEL
J. Gebe, Thorbeckestraat 15

NAAIMACHINEHANDEL
Wilco, Swaluêstraat 2

OPTICIEN
Looman, Haltestraat 5

PARFUMERIE
Hildering, Kerkstraat 23

RADIO - TELEVISIE
Feenstra, Haltestraat 57
F. H. Penaat, KostverLstr. 7

SCHOENEN
Brossois' Schoenhandel

Grote Krocht 13

SCHOENREPARATIE
H. Harms, Zuiderstraat 8

SLIJTERIJ
Baggerman, Haltestraat 10

Brokmeier, Haltestraat 50

Brink, Grote Krocht 28
H.A.van Deursen. Kerkstr.l2a
Lefferts, Kerkstraat 9

Lefferts, Zeestraat 44

IJZERHANDEL
van Seggelen, Haitestraat 1

W.L. Versteege, Pakveldstr.19

Brossois, Grote Krocht

Eerste lustrumviering
accordeonver. «Zandvoort»
Welk een grote populariteit het

accordeonspel in Zandvoort geniet,
werd weer eens opnieuw duidelijk
gedemonstreerd, toen de accordeon-
vereniging „Zandvoort" 29 Oct. j.1.

in de stampvolle zaal van theater
Monopole haar eerste lustrum her-
dacht met een feestconcert, dat
onder leiding stond van de heer Jan
Davids.
De avond werd geopend door de

ere-voorzitter, de heer M. Weber,
die in zijn welkomstwoord speciaal
begroette wethouder A. Kerkman
met echtgenote en er verder op wees
dat in verband met deze eerste
lustrum-viering inderdaad van een
zéér bijzondere avond kon worden
gesproken, terwijl de oprichting van
het jeugdorkest er z.i. een bewijs
van was, hoezeer de vereniging zich
in gunstige zin ontwikkelt. Spreker
deelde tenslotte nog mede, dat er
grote plannen voor de toekomst zijn,

n.1. in de eerste plaats op Hemel-
vaartsdag a.s. de deelname aan het
concours te Rijs (Fr.), terwijl het
grote jaarlijkse bondsconcours op
2de Pinksterdag het volgend jaar in
Zandvoort wordt gehouden, waar-
voor nu reeds voorbereidingen
worden getroffen.
Later op de avond volgde daarna

als bijzonder gewaardeerde geste
van het bestuur, in verband met
deze eerste lustrumviering, de uit-
reiking van een verenigingsspeldje
aan de herenleden der vereniging,
terwijl de dames een verenigings-
broche ontvingen.
Het orkest maakte in de unifor-

men, uitgevoerd in de Zandvoortse
geel-blauwe kleuren en met de
nieuwe lessenaars een bijzonder
verzorgde indruk en wat het muzi-
kale gedeelte betreft, bleek de grote
vooruitgang der vereniging het dui-
delijkst uit de fraaie vertolking van
de potpourri uit de opera „Der Frei-
schütz" van C.M. von Weber en uit
de verzamelde walsen van Johann
Strauss, die door directeur Jan
Davids tot in de perfectie bleken
voorbereid en de mogelijkheden van
het ensemble duidelijk demon-
streerden, in welke overtuiging men
nog gesterkt werd, toen tegen het
einde van de avond verschillende
leden zich als solist lieten horen,
waarbij meerdere malen .van ver-
gevorderd accordeonspel kon wor-
den gesproken.

Het optreden van het jeugdorkest,
nu bestaande uit bijna 20 jongens
en meisjes, dat een viertal eenvou-
dige melodieën ten gehore bracht,
was een bewijs van de bekwaamheid
van directeur Jan Davids, die in
nauwelijks vier maanden tijd deze
jeugd, waarvan er velen bij de aan-
vang nog geen noot muziek konden,
tot deze hoogte van muzikaliteit
wist op te voeren. Het optreden
van de twee jeugdige solistjes met
een tweetal walsen, werd daarbij
van een bijzondere bekoring, terwijl

de 7-jarige pianiste zeker met ere
dient te worden genoemd. Een
woord van lof mag evenmin ont-
houden worden aan het vrouwelijk
lid der vereniging, het slagwerk
verzorgend, hetgeen geschiedde op
een muzikaal verantwoorde wijze,

die véél bijdroeg tot het algemeen
welslagen.

Het show-ensemble ..De Mirlitons"
veroverde aller harten reeds zéér
spoedig en bleek een uitstekende
keuze. Een beschaafd, kunstig en
geestig cabaret-programma voerde
men ten tonele, waarvan de prach-
tige Tyroler-show wel het hoogte-
punt werd.
Eerst om ruim half een was het

wel wat overladen programma ten
einde en kon het bal aanvangen,
dat met -uitbundige vrolijkheid ge-
paard ging, op uitstekende wijze
verzorgd door het dansorkest van
„De Mirlitons" met zang van Witzy
Waller. K.

UW P0PPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie soortenaan alle

poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoor
Telef. 2236

"X
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WERKHULP GEVRAAGD
1 dag of 2 ochtenden per
week. Hogeweg 16.

GEVRAAGD: Hulp in de
huishouding, tevens voor
hulp in winkel. Keesman's
schildersbedrijf, Jan Steen-
straat 1.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: KL Ph. Auto-
radio, auto-kachel (als
nieuw) en getaill. gr. da-
raesjas. in zéér goede staat
(m. 40-42). Hogeweg 50a.

VERLOREN:
GOUDEN OORRING, mo-
del brede trouwring, taxa-
tiewaarde oud goud ƒ8,—

.

Beloning ƒ 12,50. Mevr.
Kronenberg.Paradijsweg 13

HERBOUWPLICHT
TE KOOP GEVRAAGD.
Aanb. G. A. Burger, Zand-
voortselaan 10.

GEVR. : ongem. ETAGE,
vrije keuken, door jong
rustig huisgezin, 3 pers.
Br. met prijsopgave no.
5. boekh. van Petegem.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Een koopjesdag, profiteert Dames!

MODEHUIS

S. PILLER
Kerkstraat 4 Kerkstraat 4

PRACHTIGE RUITSTOFFEN, 140 br v.a. ƒ3,95p.mtr.

COCKTAILZIJDE, 90 br ƒ2,95p.mtr.

Slechts 1 stukje zuiver wollen Japonstof in marine, 140 br. ƒ3,79 p.m.

De bekende MERITA in 10 modetinten, 135 br ƒ 4,95 p. mtr.

Zuiver wollen JERSEY, 140 br ƒ 14,95 p. mtr.

Engelse melton DAMES PANTALONS, zuiver wol, voor f 16,95

Enkele WINTERMANTELS, zuiver wol reeds v.a. f 71 ,50

Onze sortering JUMPERS en vesten is weer uitgebreid en nog mooier.

Voor weinig geld
De gehele dag geopend. klltlt U Veel kOpÖfl!

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekoekte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Direct gevraagd:

Een nette jongen
om opgeleid te worden in de winkel.
M. M. J. v. Seggelen, Kort's IJzer-
handel, Haltestraat 1.

HUIS met tuin
te koop gevraagd

geschikt voor echtpaar met 4 kinderen. (Geen
nieuwbouw). Br. no. 2-2 bureau van dit blad.

Te huur gevraagd:
gemeubileerd BENEDENHUIS of parterre-flat
met bad, keuken en w.c, geheel vrij mett eigen
ingang. Hoogstens t.m. Mei a.s. Br. no. 16-1 bur.
van dit blad.

^^It!ë,Ö1?U1<U/ÉRIC

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Japonnenatelier vraagt:

NAAISTERS en
STRIJKSTERS
Ook voor halve dagen.

Aanmelden: Hotel Esplanade, Badhuisplein 2,

Zandvoort, tot 17.30 uur.

Na 18 uur: Vinkenstraat 1, Zandvoort.

In Zandvoort geldt de leuze:

Bij Drommel grote keuze!
Gekocht in Haltestraat negen
Valt nimmer V iets tegen}

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 11 t.m. Zondag 13 November 8 uur
Zondagmiddag 2.30 uur

De grootste acteur van deze halve eeuw
CHARLIE CHAPLIN in:

MODERN TIMES
„Modern Times" het hoogtepunt in de
grandioze carrière van 's werelds grootste
acteur! Toegang alle leeftijden.

Woensdag 16 Nov. 8 uur (één dag)

RAF VALLONE - TAMARA LEES
ANTONELLA LUALDI in:

VERGEEF MIJ
De wraak van een gewetenloze vrouw
bracht Anna en haar kinderen op de rand

•*van de afgrond! Toegang 18 jaar.

Maandag 14, Dinsdag 15 en Donderdag 17 Nov.
gereserveerd voor de Zandv. Operette Ver.

Grote kalfs- en varkensvlees-reclame bij:

:^ M Slagerij Henk van EBdik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d. Runderlappen f 1,65
500 gr. Lende-Entrecöte f2,35

Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

i|j 1 M 200 gr. Saksische 1 00 gr. Rosbief / 0<% #**
Leverworst 50 et. 1 00 gr. Pekelvlees ï

'a ***
500 gr. eigen gesmolten rundvet 50 et. 100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks.leverworst 65 et.

500 gr. Dik Niervet 60 et. 1 50 gr. Ham 85 et.

KALFSFRiCANDEAU ƒ2.35 500 gr.
1 50 ar Dekelvlees 68 et.KALFSLAPPEN ƒ2,25 500 gr.
' '" gr

' P^Keiviees °° "
haascarbonade ƒ2,10 500 gr. 250 gr. heerlijke Geld. gek.worst 85 et.

RIBCARBONADE ƒ1.95 500 gr. 1 50 ar Pork 50 etSCHOUDERCARBONADE ƒ1.65 500 gr. IZZi Z? . , iX
Alléén Woensdag: 750 gr. fijne riblappen ƒ3.— 1 50 gr. Corned Beat 60 et.

De winter staat voor de deur!
Nu is het de tijd voor een overjas!

Wij bieden U de nieuwe collectie WINTER-
JASSEN en DEMIE's in de moderne modellen

vanaf ƒ59,— tot ƒ109,—

MONTY COATS, geheel gewatteerd .... ƒ 49,—

AUTO COATS, zuiver wol ƒ 69—
Zuiver wollen gabardine JASSEN ƒ 95,

—

AUTO COATS ,in Egyptisch katoen ƒ 36,—

De nieuwste VETER JACKS
geheel gewatteerd ƒ 32,50

CANADIANS, heerlijk warm ƒ 42,—

JEKKERS in de bekende modellen
- ƒ 56,— en ƒ 59,—

Egypt. kat. REGENJASSEN ƒ 36,— tot ƒ 56,—

WOLLEN SHAWLS in grote verscheidenheid.

Verder een ruime keuze in costuums, sport-

colberts, pantalons, Manchester sportbroeken,

werkbroeken en jongens plusfours.

Ook in OVERHEMDENen DASSEN zijn wij

ruim gesorteerd. Komt U eens kijken! U slaagt

zeker

!

Kledingbedrijf „SUCCES Li

Kerkstraat 20 Telef. 3136

ERRES
RADIO EN TELEVISIE

WASMACHINES
GASFORNUIZEN

P. H. Terol
Kostverlorenstr. 66b - Tel.2640

Bakkerij v. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Deze week als extra reclame
(alleen Zaterdag):

250 gr. Vanille kransjes 70 et.

2 pakken dikke speculaas 90 et.

Neemt eens proef met ons
heerlijke gemberbrood.

Speciaal aanbevolen onze
PENCEE-TAART.

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende
BAMI en NASI-GORENG

' óók thuisbezorgd.

U kent onze leuze: „Goede
vaijn behoeft geen krans'.",

want 'n „La Met" menu
voldoet U!

Iedere Donderdag: SPECIALE
MOSSELENAVOND.

Geopend tot 's nachts 1.30 uur

GJ. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Bij

Extra reclame

Slager Burger
Alleen, Vrijdag en. Zaterdag:

750 gr.
(
ROSBEAF

; LENDE
) STAARTSTUK
C ENTRE COTE

f2,98

Wij handhaven onze varkensvlees-reclame:
MAGERE VARKENSLAPPEN ƒ 1,98 500 gr.

FRICANDEAU ƒ 2,25 500 gr.

CARBONADE v.a ƒ 1,68 500 gr.

FILET (heerlijk) ƒ 2,30 500 gr.

VARKENSROLLADE (mager en fijn gekruid)

ƒ 2,10 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: (CQ rf
100 gr. Ham en 100 gr. gek. worst ( WJ7 Ui

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork 49 et.

Gebrs. Burger!s Slagerijen
Haltettraat 3 • Zandvoort - TbI. 2994 -2643

MERKELBACH
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HOTEL SOUWES
Zandvoort

ZATERDAG 26 NOVEMBER
S* , 2,30 uur:

0?

V
MODESHOW

NELLY KLUGT, Couture.

Produits de Beauté

Alleenverkoop voor Zandvoort

Joh. A. Suykerbuyk n.Y.

Coiffure - Beauté
THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. *3382

Ter overdenking

De kostelijke uitvoeringen, die de
Zandvoortse operettevereniging deze
week heeft gegeven van Romberg's
„The Desert Song", hébben het
belangrijke culturele werk, dat dit

actieve ensemble in Zandvoort ver-
richt, ioel in een bijzonder helder
daglicht geplaatst. Wanneer we be-
denken, dat hier amateurs aan het
werk zijn, dan verdient deze pres-
tatie zeker aller respect en bewon-
dering.
Ik heb mij tijdens het beluisteren

meermalen, afgevraagd, of hier geen
taak zou liggen voor ons gemeente-
bestuur, om. dit' belangrijke werk te~

stimuleren op byzondere wijze. '~Er

'&&$£
aonrj opehlucKtuitvoeringen in het
Vijverpark of elders in onze duinen
in" het komende zomerseizoen. Dat
zou toel een zéér bijzondere attractie

voor onze badgasten zijn en een
mooie aanvulling van het zomer-
amusement.
De voorzitter van Diogé vestigde

hierop reeds de aandacht in zijn

enthousiaste dankwoord j.l. Maan-
dagavond in Monopole. Ik hoop van
harte, dat zijn woorden weerklank
zullen vinden bij ons gemeente-
bestuur en dat men aan onze onvol-
prezen Zandvoortse operettevereni-
gmg de nodige aandacht zal gaan
besteden. Zij verdient het ten volle

en wellicht kan een goed opgezette
uitbreiding van het mooie werk, dat
door haar wordt verricht, óók voor
de gemeente tenslotte niet zonder
financieel belang zijn. Een klein,

bescheiden opgezet openluchttheater
behoeft niet veel te kosten en blijft

veler ideaal.

Ijsbaan

Elke winter opnieuw doet het
gemis van een goede ijsbaan zich in

Zandvoort gevoelen. Tóch is er

mogelijkheid genoeg! Ik denk aan
het onderspuiten bij een vorst-
periode van ons bijveld van Zand-
vocrtmeeuwen of een gedeelte van
het Caravan-terrein. Is daartoe nu
geen initiatief te nemen? Het zou-
den prachtige banen zijn, al héél
vlug te berijden, uitstekend voor
het verkrijgen uan een mooi veld in
de zomermaanden en .. .er is geld
aan te verdienen! Waarom!moet daar
zolang mee worden gewacht? Als het
gebeuren moet, dan is het nu de tijd

om deze zaak vóór te bereiden.

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
,,'n Taeretje voor' 'n lvois!"

Algemene beschouwingen
in broederlijke eensgezindheid

Na een vlotte afwerking van een
tiental niet zéér belangrijke agenda-
punten ging de raad van Zandvoort
Dinsdagavond reeds om 8.45 uur
over tot het houden van de alge-
mene beschouwingen over de ge-
meentebegroting 1956.
Beschouwingen die verliepen in

een sfeer van prettig aandoende
eensgezindheid, waarbij de belangen
der gemeente bij elk der sprekers
een dominerend karakter hadden en
die behoudens een enkele persoon-
lijke „uitval", die stilzwijgend kan
worden voorbijgegaan, bewezen, dat
ondanks meningsverschillen men
het in de grond der zaak toch wel
roerend met elkaar eens is. Onuit-
puttelijk waren eveneens ook alle

raadsleden in hun dank aan de bur-
gemeester, voor het door hem ge-
voerde beleid, aan het college, voor
de groeiende eensgezindheid, die
zelfs door enkele raadsleden aan de
raad ten voorbeeld werd gesteld,

aan de samenstellers der begroting
en aan het corps van ambtenaren
voor de betoonde activiteit in het nu
bijna afgelopen jaar. Eensgezind
waren ook allen in hun mening, dat
de autonomie der gemeente nog
slechts in theorie bestaat en dat het
Rijk wel zéér in gebreke blijft met
het bieden van financiële hulp, die
speciaal in Zandvoort, met zijn
bijzonder karakter als zwaar door
door de oorlog getroffen gemeente,
onmogelijk kan gemist worden.
Mevr. MOL opende de rij der

sprekers met het aanbieden van
haar verlanglijstje. Zij vroeg o.m.
de grootste spoed te betrachten bij

herstel en vernieuwing van het
verzorgingshuis, dat zal moeten
blijven voortbestaan, vroeg aan-
dacht voor de nazorg aan t.b.c-
patienten eni bepleitte het laten ver-
vallen van de artikelen betreffende
de gehuwde ambtenares in het
_ambtenaren-reglement.

Ir. VAN KTJÏJK ving aan met een
politieke^.. ^beschouwing^, .en. „ver- •

!.klaardé*datYde P. v.d. A. een pro-
gressief beleid zal blijven voeren.
Spreker bleef hopen, dat de komende
verkiezingsstrijd in Zandvoort op
waardige wijze zal worden gevoerd.
Uitte zijn bewondering over het
wederopbouwwerk in Zandvoort,
dat óók in het buitenland grote
belangstelling trekt en verklaarde
namens de fractie dat met warme
belangstelling de ontwikkeling en
verwezenlijking van grote en groot-
se plannen wordt tegemoet gezien,
waaraan zal worden medegewerkt,
omdat deze zullen strekken tot heil

der bevolking.

Hr. WEBER betuigde zijn hulde
voor „Het huis in de duinen" (een
aanwinst voor Zandvoort) alsmede
voor de restauratie van de kerk-
toren. Vroeg zo mogelijk in het
komende voorjaar voorstellen voor
het toekomstbeeld van Tramstraat,
bebouwing Zwarte veld en toegangs-
wegen daarheen, alsmede voor de

parkeerstroken op de Grote Krocht,
een en ander in verband met de
vervanging van tram door bus,
waarschijnlijk op 1 Januari 1957.

Vroeg wederom om openbare toi-

letten. Voor 800 bezoekers van het
Caravancamp bleken toiletten te

kort, doch voor 3 millioen zomer-
bezoekers is er practïsch niet één!
Vroeg om betere reiniging en onder-
houd van Boulevard en zeereep en
bepleitte uniforme watermeter-
putten voor de strandexploitanten,
alsmede overleg met de -verkeers-
politie bij de aanleg van nieuwe
wegen.

Hr. GOSEN hekelde fel de hou-
ding van het Rijk in verband met
de uitblijvende uitkeringen aan de
gemeenten. Vroeg de burgemeester
als pleitbezorger bij de Overheid
voor de Zandvoortse belangen per-
soonlijk op te treden. Meende, dat
„plan Noord", dat reeds lang geen
plan meer is, nu maar eens anders
moest worden genoemd, b.v. „Bea-
trixdorp" of „Duindorp" en vestigde
de aandacht op de mogelijkheid van
een doorbraak van de Kostverloren-
straat naar de spoorwegovergang
bij de Verlengde Haltestraat, waar-
door deze straat, die reeds lang
véél te smal is, een wandelweg zou
kunnen worden. Betreurde uitermate
het nog niet bebouwd zijn van de
Noordboulevard en merkte op, dat
dit toch zou kunnen geschieden met
voldoende „speelruimte" te laten
voor het Boulevardcentrum. Had
nog altijd véél interesse voor dit

plan, waarvan hij moed, durf en
doorzettingsvermogen bewonderde
en hoopte op concrete gegevens
vóór 1 Januari a.s.! Noemde ten-

slotte de woningnood een kwaad
dat nog altijd bestaat, óók in Zand-
voort. Bracht dank aan E.MJVC. voor
de grote activiteit, oefende critiek

op de remmende en lastige schoon-
heidscommissie, en_bepleitte méér
banken ~ langs "dé Boulevard eö"
opheffing -van - het" lange""wachten 1'

voor de loketten in het postkantoor.
Hr. TATES hoopte, na een uit-

voerige bespreking van het alge-
mene beeld der begroting, dat bij

de volgende algemene beschouwin-
gen een begin zou zijn gemaakt met
de verwezenlijking van het Boule-
vardcentrum, wees op de toe-
nemende onreinheid der Zand-
voortse straten en meende, dat het
bedrijven van politiek in de raad
niet in het belang van Zandvoort is.

Spreker was erg blij, te mogen
vaststellen dat in het college de
„scherpe kantjes" blijken te zijn

bijgeslepen en achtte de tijd rijp,

dat de gemeenten gezamenlijk hun
stem verheffen tegen de regerings-
politiek ten opzichte van de ge-
meenten.

Hr. SLAGVELD meende, dat van
het Boulevard-centrum wel niets

zou komen. Het hoofd van het
bureau „Bouwplanbewaking"; die
tevens secretaris van de „tempori-

séringscommissie" is, had in een
interview n.1. verklaard aan de pers
dat dit plan voorshands kansloos
zou zijn. Spreker meende, dat nu
het plan Friedhoff wel weer op de
proppen zou moeten komen. Sprak
zijn waardering uit voor het goede
artikel van de heer Hugenholtz in

,',Be Telegraaf" betreffende de op-
lossing van het parkeervraagstuk
en verwachtte, dat Zandvoort per
l' Januari a.s. wel van het grote
plan „af" zou zijn, zodat het tijd

^wordt met andere plannen te

"kómen betreffende de bebouwing
'van de Noordboulevard. Wees erop,

dat- de woningnood in Zandvoort
meer toe- dan afneemt en be-
pleitte daarom het toepassen van
„systeembouw" om ten spoedigste
van- de ruim 350 woningzoekenden

" af te komen.
vJHr. SLEGERS noemde de woning-
nood in Zandvoort zéér ernstig en
hekelde op felle wijze het optreden
van de schoonheidscommissie, daar-
bij terloops opmerkende, dat Pu-
blieke werken niets zelfstandig
durft goed te keuren. Het werken
met de schoonheidscommissie
noemde spreker een drama, waar-

- van hij voorbeelden gaf en meende,
dat het tijd wordt, dat Zandvoort
'^eryan wordt bevrijd of uitbreiding
off vervanging van deze commissie.
Wat de Zandvoortse jeugd betreft,

meende spreker, dat die niet uit

7,Brave broeders" bestaat! Aan
bouwwerken b.v. -wordt voor hon-
derden guldens schade aangericht,

dikwijls onbewust, maar óók door
ergerlijke baldadigheid. Vroeg met
klem méér politie-toezicht en
terechtwijzing op de scholen. Hoopte
tenslotte einde van dit jaar op een
-gunstig geluid ten opzichte van het
Böulevard-centrum.

,'_/Hr. LINDEMAN besprak uit-

voerig de gemeentelijke autonomie
ten. opzichte van het staatsbestel en
meende, dat met deze begroting het
verzorgïngspeil der gemeente niet

<öp~*de juiste hoogte is aangeland.
Vroeg inlichtingen over de riool-

waterzuiverings-installatie, over het
opruimen van_ de vuilnisbelt, be-

^plejttefaütbreiding.j.vanjDebouwing
^Xn'^

r
Oostël3jkê"'~richtiiig en infor-

meerde naar Bungalowpark en
nieuwe postkantoor. Sprak de hoop
uit, dat de stichting die de bouw
van het Boulevardcentrum voor-
bereidt, zich aan de gestelde termijn
zal houden, omdat deze kostbare
grond niet langer braak mag blijven

liggen. Beantwoordde daarna de
politieke uitlatingen van Ir. Van
Kuijk en verklaarde, dat de K.V.P.
in geestelijk opzicht conservatief is,

doch in de practische politiek zeker
niet.

Hr. KONING meende, dat er niet

veel meer te beschouwen viel, omdat
alles reeds beschouwd was! Vroeg
naar de oorzaak van de omvang der
woningnood in Zandvoort, omdat er
al méér woningen werden gebouwd
dan er werden afgebroken. Vroeg
om nieuw bloed in de woonruimte-
commissie en haalde een geval aan
van het verstrekken van woon-
ruimte aan de dochter van een
commissie-lid, die niet eens als

woningzoekende stond ingeschreven.

De commissie kreeg daarvoor lek-

kernijen toegestuurd, met het gevolg
dat de woningcommissie thans in de
volksmond reeds „honing-commis-
sie" en ook wel „slagroom-commis-
sie" wordt genoemd. Ook deze spr.

had critiek op de schoonheids-
commissie, die in hoofdzaak de par-
ticulieren dwars zit en wilde graag
wat méér weten over het „grote
plan".
Hr. BREURE sloot de rij der spre-

kers en wilde de mening van het
college weten over het bouwen van
een pier, d.i. „het smijten van mil-
lioenen stenen in de zee". Vroeg, of

dit in de 2de kamer geen grote
tegenstand zou ondervinden in ver-
band met de heersende woning-
nood.

De VOORZITTER, burgemeester
Mr. H. M. van Fenema, beant-
woordde in een gloedvol betoog de
sprekers. Wees erop, dat dit jaar
door hem met bijzonder veel ge-
noegen met de raad werd samen-
gewerkt. „We zijn toch eigenlijk wel
een gezellig clubje bij elkaar!",
merkte spreker op. Het college be-
raadt zich over het verzorgingshuis,
opdat ten spoedigste deze middel-
eeuwse toestanden hier worden
opgeheven. De nazorg voor oud
t.b.c.-patiënten heeft eveneens de
aandacht. De clausule betreffende
de gehuwde ambtenares weglaten
uit het ambtenarenreglement wil
spreker overwegen, na een bespre-
king met „georganiseerd overleg".
Spreker verklaarde, zelf geen lid

van enige politieke partij te zijn,

maar ieders eerlijk en oprecht
standpunt te kunnen waarderen.
Spreker betreurde nog steeds, dat
de portefeuille „wederopbouw" niet
in zijn handen meer was, doch
verklaarde voor de wederopbouw
desondanks tóch nog véél te kunnen
doen. Spreker was het ermee eens,
dat uiterlijk in het voorjaar voor-
stellen voor het bus-station gereed
moeten zijn, omdat het nu wel vast
staat, dat de tram per 1 Januari '57

zal verdwijnen. Publieke werken is

met de voorbereiding van deze
plannen bezig. Openbare toiletten
zullen worden ingeschakeld bij de
"projecten"" voor het"~busstStiÖn~en~
ondergronds worden 'aangebracht.
De reinheid van Boulevards en
straten heeft de aandacht van het
college, waterputten op het strand
dienen inderdaad te worden ver-
beterd en persoonlijk zal spreker
nauwer contact met publieke wer-
ken en verkeerspolitie bevorderen.
De burgemeester verklaarde daarna
persoonlijk de indruk te hebben, dat
de minister véél begrip heeft voor
de bijzondere situatie van Zand-
voort en zal zeker persoonlijk con-
tact met den Haag opnemen, indien
mag worden verwacht, dat daar-
door iets bereikt kan worden. Spr.
meende, dat de benaming „plan
Noord" tè veel een begrip is ge-
worden, om die naam te gaan
wijzigen en verklaarde, dat de ge-
dachten aan een doorbraak van de
Kostverlorenstraat naar de Ver-
lengde Haltestraat steeds meer veld
winnen. Systeembouw bij de wo-
ningbouw achtte spreker wel aan-

(Vervolg: pag. 2; Ie kolom)

Dames! Heeft U de ELBEO-kousenfilm in Theater Monopole gezien?

ELBEO-KOUSEN modehuis BAKELS
zijn verkrijgbaar bij: fO >~ Kerkstraat 29 - Tel. 2513

Het „Mannion-mysterïe"
De opvoering van „Het Mannion

mysterie", thriller van Philip Wea-
thers, een opgave, die aan het ama-
teur-toneel zéér hoge eisen stelt, be-
staat zeker voor een groot deel
daarin, dat aan elke medespelende
de opgave wordt gesteld, de drei-
gende eentonigheid van het gegeven,
ontstaan door ellenlange gesprekken
zonder enige handeling, te doorbre-
ken. Dat de toneelgroep „Sande-
voerde", die met deze thriller Zater-
dagavond in gebouw „Zomerlust"
haar tweede uitvoering op de plan-
ken bracht, hierin niet altijd

slaagde, doet zeker geen afbreuk
aan het feit, dat hier van een alles-

zins te loven prestatie van een en-
thousiast ensemble sprake was, die
zeker tot de beste gerekend mag
worden, die wij tot nu toe in Zand-
voort dit seizoen zagen.
Regisseur Jos Dröse had zijn spe-

lersgroep tot grote hoogte van aan-
vaardbaar toneelspel opgevoerd,
welke met véél energie vele moei-
lijkheden, die dit spel biedt, wist te
overwinnen en hoogtepunten wist te
bereiken in de beide herinnerings-
episodes in het tweede en derde
bedrijf, waarin de juiste sfeer, die
werkelijk beklemmend werkte, zéér
goed werd getroffen. Hierin werd
wel een groot verschil bereikt met
het eerste bedrijf, dat aan matheid
niet ontkwam.
Het meest trof ons deze avond de

prachtig gespeelde rol van Ellen, de
mysterieuze huishoudster, door Cor
van Poelgeest-Schaap tot in de
finesses uitgebeeld en naast haar

Richard Mannion, de zonderling en
machtswellusteling, door Piet Mudde
voorgezet op een wijze, die grote
bewondering wekte door de huive-
ringwekkende beleving.
Ina Doornekamp maakte van

Jane Mannion in de hoofdrol even-
eens een zéér aanvaardbare creatie.

Het sterkst was haar spel onge-
twijfeld in de hevige gemoeds-uitin-
gen van angst en vertwijfeling,
waarin een innerlijk beleven steeds
opnieuw boeide. Waarom zij echter
moest spelen met zulk een onmoge-
lijke pruik uitgedost, is ons een
raadsel.
J.Ramkema, als de advocaat Bent-

ley Richmond, bracht vlot spel, doch
miste de scherpe geslepenheid van
de man, die koste, wat koste, het
moord-mysterie wenste te ont-
sluieren. Martin Langereis was als

zoon David Mannion een steeds
sympathieke figuur, die echter de
toneelroutine miste, hetgeen vooral
in zijn betuigingen van liefde

jegens verloofde en moeder tot

uiting kwam. Het was in zijn voor-
deel, dat hij in de vlot spelende
Anneke Jansen-van Poelgeest als

zijn verloofde Maureen Richmond
een figuur vond, die van het tegen-
deel blijk gaf en als de jonge dok-
teres deze avond stellig tot de uit-

blinksters behoorde.
Hermi Camphuysen maakte van

Vanessa Manniori in de eerste twee
bedrijven een wat imbeciele figuur,
te sterk gespeeld, waardoor haar
normale optreden in het derde be-
drijf enigszins onverklaarbaar was.

Tenslotte was Joop Portegies als

Howell, de minnaar van Jane Man-
nion een prettig aandoende jonge-
man, doch in zijn emoties niet
overtuigend.
Ben Waterdrinker had voor dit

spel van mysterie en moord een
bijzonder kunstzinnig decor ver-
vaardigd, dat terecht een „open
doekje" kreeg. Wat het kapwerk
betreft, hadden wij het bezwaar, dat
over het algemeen de oudere figu-
ren te jong waren gehouden, waar-
door een verschil in leeftijd te

weinig uitkwam. Een storende fout
was zeker óók, dat Howell na zijn

terugkeer — een periode van 17
jaar omspannend — in uiterlijk in
niets bleek te zijn veranderd.

Frans Penaat had — rekening
houdend met de moeilijkheden) ach-
ter het toneel — op fraaie wijze
voor de juiste belichting gezorgd.
Al met al een voorstelling met

gemengde indrukken, die ons echter
van begin tot einde boeide. Het
enigszins twijfelachtige en door-
zichtige gegeven bleek voor de
meeste aanwezigen, die van begin
tot einde met deze voorstelling zéér
medeleefden, geen moeilijkheden te

hebben, want in het aanwijzen van
de moordenaar — hetgeen per
briefje in de pauze kon geschieden,
bleek een grote en juiste eensge-
zindheid te bestaan, al waren er ook
héél wat, die over weinig speurders-
talent bleken te beschikken.

Regisseur Jos Dröse kan over deze
geslaagde voorstelling zeker tevre-
den zijn en zal nu met dit ensemble,
zoals door de heer M. Doornekamp
in het openingswoord werd mede-
gedeeld, nog vóór de komende

Kerstdagen een" opvoering brengen
van „Het witte legioen", een geste
tegenover hen, die zich in 1955 als,

donateur der nog jonge vereniging
aanmeldden.
Er was . voor deze tweede voor-

stelling van „Sandevoerde", waarin
wij verscheidene krachten van het
vroegere politie-toneel ontdekten, zó
veel belangstelling, dat zéér velen
geen plaatsbewijs meer konden
krijgen.
De uitvoering werd o.m. bijge-

woond door burgemeester Mr. H.M.
van Fenema en besloten met een
gezellig bal, waaraan een dansorkest
onder leiding van Jan Kemp op uit-
stekende wijze medewerking ver-
leende. K.

Herkozen
De heer P. van der Mij e, ere-

voorzitter van de Z.R.B. werd als

hoofdbestuurslid van de Koninklijk
Nederlandse bond tot het redden
van drenkelingen herkozen tijdens
de gehouden algemene jaarvergade-
ring.

Tramhalte bejaardentehuis
Met de directie van de N.Z.H.V.M.
heeft het bestuur van het bejaarden-
tehuis „Het huis in de duinen"
overeenstemming bereikt over het
vestigen van een tramhalte bij dit

tehuis aan de Herman Heijermans-
weg. Het hiervoor bestemde ge-
deelte tussen trambaan en voorlopig
einde van deze weg is thans nog met
helm beplant en zal dienen te wor-
den bestraat.
Ook de bus „Zandvoort-Heem-

stede" zal in het a.s. zomerseizoen
stoppen bij het bejaardentehuis.

Koninklijke onderscheiding

voor opzichter Fr. Koper
Ruim honderd personen— waren

Dinsdagmiddag.j.1.' in de teken-
kamer van-de dienst Publieke wer-
ken bijeen,,om. afscheid te nemen
van de opzichter bij de dienst hout
en plantsoenen, de heer Fr. Koper,
die deze dienst met pensioen ging
verlaten en tevens om hem te hul-
digen met het feit, dat hij 1 Nov.
j.l. zijn veertigjarig jubileum in
gemeentedienst herdacht.
Onder de aanwezigen bevonden

zich o.m. het voltallige college van
burgemeester en wethouders, de
gemeente-secretaris, de heer W.M.B.
Bosman, Ds. C. de Ru, vele hoofden
van takken van' dienst en het gehele
binnen- en buitenpersoneel van
publieke werken.
Na een welkomstwoord van de

directeur, de heer M. Deutekom,
sprak de burgemeester op prettige
en gemoedelijke wijze de jubilaris
toe en memoreerde o.a. dat hij de
heer Koper wel bijzonder waar-
deerde, om. de keuze van zijn werk-
kring, waardoor hij jarenlang in
Gods vrije natuur kon ronddwalen,
daarbij in aanraking komend met
omstandigheden, die een mens niet
vaak meemaakt, omdat hij tevens
opzichter was van de begraafplaats.
Het werk van de heer Koper werd
niet alleen in Zandvoort doch óók
in regeringskringen gewaardeerd,
als blijk daarvan verheugde het
Mr. H. M. van Fenema bijzonder, te
kunnen mededelen dat het Hare
Majesteit de Koningin had behaagd,
aan de heer Koper de ere~medaille
in zilver, verbonden aan de orde
van oranje Nassau toe te kennen
wegens veertig jaren trouwe dienst.
Spreker ging daarna over tot het
overhandigen van deze Koninklijke
onderscheiding.

HOTEL 80UWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE

J
Wethouder W. van der Werff was

eveneens vol lof over de verdiensten
van de jubilaris. Spreker ver-
klaarde, dat de heer Koper zijn

arbeid nimmer zag als een last,

doch als een steeds weerkerende
vreugde. Spreker herinnerde aan
het verdienstelijke werk van de
heer Koper wat betreft de begraaf-
plaats, de sportvelden en de plant-
soenen-aanleg.

De directeur van publieke wer-
ken, de,heert M. Deutekom, noemde

-

de'jubilaris een man met een harde
Noordhollandse kop, die een eer-
volle staat van dienst kon opbou-
wen dank zij zijn doorzettings-
vermogen. De heer Deutekom bood
hem namens het gemeentebestuur
een enveloppe met inhoud aan, na-
mens de dienst een schemerlamp en
namens het personeel een drietal

boeken, terwijl zijn echtgenote in
de bloemetjes werd gezet.

De heer A.A. Cense, hoofd van de
gemeente-bedrijven, sprak namens
alle hoofden van dienst, namens de
P.T.T. en namens het P.E.N., en
overhandigde de heer Koper een
reis-necessaire. Ds. C. de Ru voerde
het woord namens de Hervormde
gemeente, waarvan de jubilaris
reeds vele jaren lid van de kerke-
raad is en memoreerde óók het be-
langrijke werk, dat door de heer
Koper werd verricht voor het
Oranje kruis. Tenslotte sloot de
heer J. Visser als voorzitter van de
ambtenaren - personeelsvereniging
met een sympathiek woord de rij

der sprekers.
Ontroerd dankte de scheidende

jubilaris voor al deze bewijzen van
medeleven en sympathie, waarna
men nog enige tijd gezellig bijeen
bleef onder het ophalen van vele
oude herinneringen uit de zo suc-
cesvolle dienstperiode van deze alge-
meen gewaardeerde en geziene
gemeente-ambtenaar.

Begroting goedgekeurd
In de raadsvergadering van Woens-
dagmiddag j.l., die van 2 uur tot

half zes\duurde, werd de begroting
voor 1956 zo goed als onveranderd
aanvaard. Wij Aopen op deze ver-
gadering, waarin uitvoerig werd
gesproken over het beleid van de
commissie van huisvesting, naar
aanleiding van een bepaald geval,
door de heer Koning te berde ge-
bracht, voorts over de praktijken
van de schoonheidscommissie, naar
aanleiding van opmerkingen ge-
maakt door de heer Slegers en ten-
slotte over de subsidie aan stichting
„Tounng Zandvoort", die de finan-
ciële commissie eerst met ƒ1000,

—

had willen verminderen, doch waar-
op men tenslotte tóch terugkwam,
zodat de gevraagde subsidie in zijn

geheel werd verstrekt, in ons eerst-
volgend nummer nader terug te
komen. Een nadere beschouwing is

dit alles zeker waard, doch plaats-
ruimte belet ons, hieraan in dit
nummer voldoende aandacht te
besteden.

Parfums de

(§uerlain - '^arió

Alleenverkoop voor Zandvoort

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382
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WAAR koopt SINT NICOLAAS zijn

geschenken? Natuurlijk bij NOOY!
Zie de sortering, zowel voor dames,
heren en kinderen.

terstkjfëL
M

NGQY
liiNibyöiÖRT

Drogisterij-Parfumerie

TEL. 3372 - Winkelgalerij
bi: het Badhuisplein

Onze collectie

geschenkartikelen
voor Sint Nicolaas
is schitterend! Komt tijdig

Uw inkopen doen! Nu nog
kunt U op Uw gemak alles

vrijblijvend bekijken.

^Deelnemer St. Nicolaas actie.

il

Voor de

welke op 1 DEC. a.s. gehouden-
zal worden, kunnen nog goederen-
worden ingebracht. Inlichtingen
dagelijks. Veilinggebouw

De Witte Zwaan
TELEFOON 2164

UW POPPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.

Blijvende geschenken
voor het gehele gezin!
PHILIPS RADIO en TELEVISIE!

Platenspelers en wisselaars,

PHILIPS HOOGTEZON.
Gramofoonplaten. Ruime sortering

St. Nicolaasplaten voor het kind!
Electr. huishoudelijke apparaten
broodrooster, strijkbout, haardro-
ger, ketel zonder element.
Stofzuigers: diverse merken.
Komt U eens kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg de betaling met U.
Wij adviseren U steeds het- beste.

Erkend Philips Service Dealer

RADIO - TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

I AA
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

VERDRIJF «GEURTJES»
uit keuken en kamers met de
nieuwe air-wiek automatische
spuitbus. Werkt a la minute !

Drogisterij Bouwman
Gedipl, drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

'n La Mer menu
voldoet U!
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lokkelijk, want- de woningnood moet
worden, opgeheven. De schoonheids-
commissie achtte spreker tenslotte

toch zeker wel deskundig. Onder-
zocht zal worden, wat er eigenlijk

hapert. Wat het toegewezen bouw-
volume betreft, daarmede komt
Zandvoort lang niet uit-, spreker
heeft echter reden om te veronder-
stellen, dat een eventuele aanvrage
om verhoging gunstig zou worden
ontvangen. Aan het lange wachten
op het huidige postkantoor zal —
volgens een ontvangen brief van de
P.T.T. — niets kunnen worden ge-
daan, zodat het zaak is, ten spoe-
digste met de bouw van een nieuw
postkantoor te beginnen. Wat de
bouw van een nieuw Zuiderbad be-
treft, hierover beraadt !gch het
college, wellicht zal het verrijzen

in een eenvoudiger opzet. Spreker
bracht hulde aan de heer Hugen-
holtz voor diens artikel over par-
keermoeilijkheden in „De Telegraaf"
en aan E.M.M. voor de activiteit.

Achtte voorts de jeugdbaldadigheid
niet verontrustend, doch wel héél
groot, hetgeen óók véél aan de
ouders ligt. Deze in de eerste plaats

moeten hun kinderen opvoeden.
Het politiecorps is te klein, om
overal permanente surveillance toe
te passen.
De gemeentelijke autonomie achtte
spreker een acuut probleem. Op het
congres in Rome k%vam dit zelfs

als een „wereld-probleem*' aan de
orde. De regeringen zullen eenmaal
gewonnen terrein zeker niet zo
maar zonder meer weer afstaan.
Gelukkig begint het begrip voor de
culturele belangen der gemeenten
méér en meer te groeien. Het Bun-
galowpark is in studie. Hier liggen
mogelijkheden voor het komende
seizoen. De woningnood achtte spr.

een .,complex-probleem", waarvoor
maar één oplossing is, n.1. sneller
bouwen, desnoods door systeem-
bouw. De commissie huisvesting
heeft zéér veel moeilijkheden op te

lossen en ondervindt een genade-
loze critiek. Ook een commissie kan
falen, doch spreker wist niet, of dit

in het door de heer Koning ge-
noemde geval ook inderdaad is

geschied.

Spreker kwam daarna tot de
behandeling van de vragen over de
bouw van het- BOULEVARD-CEN-
TRUM en verklaarde naar aanlei-
ding daarvan het volgende:

In de eerste plaats merkte Mr.
Van Fenema op, met dit ..grote

plan" als 't ware naar bed te gaan
en ermee op te staan. Alle schepen
had spreker achter zich verbrand,
doch had nog steeds goede moed,
dat de verwezenlijking ervan zal
plaats hebben, zij het wellicht- in
enigszins vereenvoudigde vorm. Het
college verwacht — en heeft dit.de
stichting gemeld — dat vóór Kerst-
mis a.s. concrete mededelingen zul-
len worden gedaan. Zéér binnenkort
vergadert de stichting in den Haag.
Wat de opmerkingen, van Hr. Slag-
veld betrof, zei spreker, dat deze
tracht, hem uit zijn tent te lokken,
maar dit zal hem niet gelukken,
hoe verleidelijk dit ook voor spr. is,

doch spreker kon in dit- stadium
van voorbereiding nu eenmaal niet
alles zeggen, wat hem bekend is.

In elk geval zou spreker het geen
.,fantastisch" en geen „millioenen-
plan" willen noemen, en was ervan
overtuigd, dat het — vermoedelijk
op internationaal niveau — stellig

te verwezenlijken zal zijn. In dit
internationale kader wordt momen-
teel de zaak voorbereid. Er zijn
echter bij dit kolossale plan zó veel
moeilijkheden op te lossen, dat het
niet verwonderlijk mag heten, dat
de stichting niet met een volledig
afgerond plan kan komen. Spreker
verklaarde, dat dit alles persoon-
lijke veronderstellingen waren, doch
mocht het plan niet tot stand komen,
dan komt er een ander plan, welk,
dat zal men dan wel zien. Spreker
verklaarde, verder nog niets te
kunnen zeggen, omdat hij daartoe
niet bevoegd was, doch wees erop,
dat van fantastisch geen sprake is,

want als de Holland-Amerika-lijn
één boot bouwt- van honderd milli-
oen, verschijnt er een klein stukje
in de dagbladen, doch als Zandvoort
20 millioen wil uitgeven voor een
totale recreatie, verschijnen er grote
koppen in de couranten en noemt
men ^dat fantastisch, hetgeen vol-
gens spreker een volkomen ver-
draaide voorstelling is, want beter
zou men kunnen zeggen: „een plan,
Zandvoort waardig". „Het kost mij
moeite", aldus de burgemeester,
„binnen mijn tent te blijven, maar
ik heb goede hoop en wat de bouw
van de pier betreft, deze biedt een
ongelofelijk recreatie-vermogen.
Men kan voor de bouw ervan mate-
riaal gebruiken, dat niet voor hui-
zenbouw geschikt is, of dit materiaal
van elders aanvoeren. Van het smij-
ten van stenen in de zee zal geen
sprake zijn en de woningbouw
wordt er zeker niet door geschaad".

Weth. v.d. WERFF verklaarde
hierna, dat plannen voor de bouw
van een rioolwaterzuiverings-
installatie en opruimen van de oude
vuilnisbelt binnen afzienbare tijd

ter tafel zullen worden gebracht.
Weth. KERKMAN beantwoordde

de gestelde vragen over onderwijs-
kwesties en besprak in een goed ge-
documenteerd betoog de financiële
zijde der begroting. Spr. verklaarde
daarna, dat men in grote steden
wellicht systeembouw zou kunnen
gaan toepassen, doch het woning-
tekort is daarvoor in Zandvoort,— hoewel groot — tóch te klein,

bovendien leek het spreker voor
Zandvoort niet aan te bevelen we-
gens de eentonigheid. Ook deze spr.
wilde de naam „plan Noord" liever
maar aanhouden en verklaarde
tenslotte, dat indien er zee en grond
beschikbaar zou worden gesteld
voor de bouw van een pier, deze
bouw zeker de instemming zal heb-
ben van het gehele college.

Nadat daarna vele sprekers nog-
maals in tweede instantie het woord
hadden gevoerd en wederom door
burgemeester en wethouders waren
beantwoord, waarbij zich geen
nieuwe gezichtspunten voordeden,
werd de vergadering verdaagd tot

Woensdagmiddag 2 uur.

„Het lied der woestijn"
De krachtproef, die de Zandvoortse
operettevereniging j.1. Maandag-
avond in theater Monopole heeft
ondergaan met de opvoering van
Sigmund Romberg's show-operette
„The Desert Song" (Het lied der
woestijn) heeft men door een in alle

opzichten sublieme uitvoering op
bewonderenswaardige wijze door-
staan.

Het boeiende werk, dat — hoewel
Amerikaans product — uiterst
melodieus door de componist werd
opgezet, werd gebracht met een
elan en bravour waarvoor men
zeker véél respect mag hebben.
Bewonderenswaardig was deze

uitvoering in de eerste plaats om de
verbluffende rijkdom aan decors,
die geheel in vrije tijd door Wim
Sluijs met een viertal assistenten
werden vervaardigd en waaraan
men nog de laatste dag 24 uur aan
één stuk doorwerkte met een wel-
haast sprookjesachtig aandoend
resultaat, waaraan de treffende
verlichting, door Wim Dietz opge-
zet, niet weinig medewerkte.
Daarnaast was er de schat aan

Oosterse costuums, met uiterste
zorg bijeengebracht door de firma
Joh. Gerritsen & Zoon te Amster-
dam, waardoor de „harem-scène"
in het tweede bedrijf werd als een
beeld uit de „duizend en één nacht"
vertellingen, ongetwijfeld het
hoogtepunt uit de gehele opvoering,
óók door voortreffelijke solisten- en
koorzang.
Er was nog iets in deze uitvoering

dat de vooruitgang der vereniging
duidelijk demonstreerde, n.1. de
balletten, in vroegere uitvoeringen
steeds de meest zwakke momenten,
thans hoogtepunten, waaraan bij-

zondere zorg bleek te zijn besteed
en voor het eerst ingestudeerd onder
leiding van een deskundige op dit

gebied, n.1. balletmeester Ferry Zel-
vers, die op uiterst kunstzinnige
wijze dit belangrijke onderdeel in

het geheel had ingelast.

Kindje verkouden?
Dan rug, keel en borstje
Sf> i inwrijven met

zin
Er was een groot verschil in deze

opvoering tussen het eerste en het
tweede deel. Kwamen vooral in de
aanvang het koor en enkele solisten
verscheidene malen maar nauwelijks
met de hakken over de sloot wat
betreft de intonatie en trefzekerheid,
waarbij de zenuwen zeker parten
speelden, in het tweede deel her-
stelden, allen zich op een wijze, die
dit al spoedig deed vergeten. Het
mannenkoor en óók het gemengd
koor bleek toen tot perfecte zang
in staat, fraai van toon en nauw-
keurig reagerend op elke aanwijzing.

Ook deze avond bleek de solisten-
bezetting weer het grote zorgenkind
der vereniging, althans wat de
dames betreft. Rie Sluijs als Margot
beschikt over een fraaie sopraan,
maar mist het volume, dat aan een
operette-soliste moet gesteld wor-
den, dat echter door een technische
vaardigheid en een prettig, vrij

acteren, niet onbelangrijk wordt
vergoed. In Bep Swagerman vond
men een uitstekende Clementine
zowel in zang als in spel.

De voortreffelijke wijze, waarop
Jopie Bol de haremfavorite Azuri
bracht, mag zeker evenmin onver-
meld blijven. Wil Elzinga had haar
rol gevonden in de secretaresse
Suzanne, waarin zij al haar uitste-

kende toneeltalenten op voortreffe-
lijke wijze ken uitleven. Samen met
haar partner. Henk Bol, als Benja-
min Kidd, brachten dezen de humo-
ristische toon in het werk op een
wijze die moeilijk verbeterd zal

kunnen worden, al zal laatstge-
noemde zich moeten hoeden voor
overdrijving.

, „

Het was ook nu weer Chris Over-
weg, die als de grote operette-ster
de zaal in extase bracht als Pierre
Birabeau. Deze geroutineerde ope-
rettespeler en -zanger weet de
mogelijkheden van zijn fraaie tenor
tot in de details uit te buiten en
zijn grote succes was zeker ook dit-

maal weer welverdiend want voor
een groot deel voerde hij de uitvoe-
ring naar de hoogte, die werd be-
reikt.

KOPER's
COMESTTBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Een bijzondere aanwinst bleek
wel te zijn Carel Swagerman die als

luitenant Sid el Kar een geboren
operette-talent openbaarde en in
zijn op sublieme wijze gezongen
aria in het tweede deel met de
hoogste noten niet de minste moeite
had. Een fraaie hoog gestemde
tenor, die zeker nog véél van zich

in het ensemble zal doen spreken.
Wim van der Moolen was ook dit-

maal weer de rustige, overtuigende
figuur in zang en speL als generaal
Birabeau, een waardevolle kracht
bij elke operette-uitvoering. Het
was jammer dat Peter Meijer als

kapitein Paul Fontaine, een overi-
gens vlot speler, thans door gebrek-
kige rolkennis zich niet geheel kon
uitleven. De overige bijrollen waren
verder bij allen in goede handen.
Het orkest speelde voortreffelijk.

Een bijeengebracht groepje beroeps
musici, dat prachtig op elkaar bleek
te zijn ingespeeld, reeds direct ver-
raste met een knap gespeelde ouver-
ture en ook verder op de avond een
zéér goede ondersteuning bood bij

de zang, waarbij thans nimmer, zo-
als dat bij vroegere uitvoeringen
nog wel eens voorkwam, van enig
domineren sprake was.
Rest ons de leiding van het geheel.

Allereerst Annie Weber, die ook
thans weer door haar rustig, be-
heerst en technisch bekwaam piano-
spel zich deed kennen als de bege-
leidster, waarop men altijd ver-
trouwen kan en waardoor zij een
groot aandeel kreeg in het algeheel

welslagen.
Tenslotte de gebroeders Henk en

Kick Steehkist, de eerste als diri-

gent en algeheel leider die het ge-
heel op uiterst bekwame wijze vast

in handen had, de laatste als regis-

seur, waarbij hij zich opnieuw deed
kennen als de man, die geen enkel
detail, dat leiden kan tot vervol-
making, verwaarloost.
De avond werd bijgewoond door

burgemeester Mr. H. M. v. Fenema
met echgtenote, door het raadslid

de heer M. Weber met echtgenote,

door enkele bondsbestuurders en
leden van bestuur van zustervereni-
gingen uit de omtrek.
De voorzitter van de Haarlemse

operettevereniging Diogé, betuigde
na afloop namens deze verenigingen-
zijn grote bewondering voor deze
perfecte uitvoering, waarmede men
Zandvoort een werkelijk stuk cul-

tuur bracht. Als dank daarvoor
overhandigde hij spontaan aan beide
heren Steenkist een doos sigaren.

Voorzitter C. Schaap huldigde
daarna solisten en vele andere
medewerkenden met bloemen en
geschenken. K.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

IfO VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTTNG.

SMEDESTRAAT 19

Jaarvergadering handelsver.
De Zandvoortse handelsvereniging

kwam Donderdag 10 Nov. in hotel

Keur in jaarvergadering bijeen,

onder leiding van de tweede voor-
zitter, de heer W. van der Werff.
Deze deelde in zijn openingswoord
mede, dat de voorzitter, de heer M.
Weber, om gezondheidsredenen
voorlopig als zodanig had bedankt.

, Uit het jaarverslag van de secre-
taris "kwam vast te staan, dat het
ledenaantal van ruim 200 was ge-
daald tot 172, een daling, die in

hoofdzaak donateurs betrof, winke-
liers waren hierbij zo goed als niet

betrokken, terwijl 11 nieuwe win-
keliers als lid der vereniging toe-
traden.
De heren C. Schaap (secretaris)

en W. van der Werff (2de voorzit-
ter) werden als zodanig herkozen.

In de kascommissie werden be-
noemd de heren L. Hollenberg, A.
Paap en E. Spoelder.

Uit het jaarverslag van de pen-
ningmeester bleek de kerngezonde
toestand der vereniging op finan-
cieel terrein, Een bedrag van ƒ500,-
kon in het reservefonds worden ge-
stort, dat thans ƒ4148,— groot is,

terwijl met een batig saldo van
ƒ 80,98 met een totaalbedrag van
ƒ3025,08 aan inkomsten en uitgaven
kon worden afgesloten.
De vergadering besloot, een ver-

zoek aan de raad te richten om de
winkels in verband met de Sint
Nicolaastijd geopend te mogen1 heb-
ben óók des avonds van Zaterdag
26 November tot 5 December.

Tenslotte werd nog medegedeeld,
dat ondanks het uitvallen van de
sigarenwinkeliers en slagers, het
aantal deelnemende winkeliers aan
de Sint Nicolaas-actie even groot is

als vorig jaar, n.1. ruim 100.

uVoor stokvis
ZOUTE VIS en

DIEPVRIES KABELJAUW FILé.

Vishandel H.
Kerkstraat 21

SCHUT
Telefoon 2121

Instituut voor arbeidersontw.
Het instituut voor arbeiders-

ontwikkeling te Zandvoort organi-
seert Donderdag 24 November in
het kader van haar winterprogram-
ma een lezing met- lichtbeelden in

café-restaurant „de Rotonde". De
heer G. Bloten zal dan spreken over
het leven van de oude Inca-indianen
van Peru en daarin de hoogstaande
cultuur van dit uitgestorven india-
nenvolk behandelen.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort- van de

Nederl. Chr. vrouwenbond belegt
een bijeenkomst op Vrijdag 25 Nov.
Dr. F. A. Nolle, internist te Utrecht,
zal dan spreken over het onder-
werp: „De leugen in de genees-
kunde". De vergadering vindt plaats
in de nieuwe consistorie der Her-
vormde kerk.

Toneelver. «'t Voetlicht»

De R.K. toneelvereniging „'t Voet-
licht" zal Zondag 20 November; in
het Patronaatsgebouw een opvoe-
ring brengen van de komische thril-

ler „Boeven en madeliefjes" van
George Batson. De regie; is in, han-
den van de heer B. van Gijzel.

Raadsvergadering

Naar wij vernemen is de eerst-
volgende vergadering van de raad
der gemeente Zandvoort- vastge-
steld op Dinsdag 20 December. Ver-
wacht mag worden, dat in deze
vergadering een brief van de stich-
ting „Recreatieoord Zandvoort"
mededelingen bevattende betref-
fende de plannen voor de bouw van
het Boulevard centrum, in een
openbare vergadering zal -worden
behandeld.

Wij leveren

RADIO
}<0 en

TELEVISIE
ERRES & SCHAUB LORENZ

Beeldbuizen 43 en 53 cm.

Binnenkort ook 62 cm.

Electro-Technisch I \£ f^ I I P
bureau \J . I\ EL \J ï\

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Zandvoort /

DONDERDAG 24 NOVEMBER a.s. *? •

Het leven van de oude
Inca Indianen van Peru
Lezing met lichtbeelden door de heer G. Bloten.
Deze lezing behandelt de hoogstaande cultuur
^an dit uitgestorven Indianenvolk.

AANVANG 8 UUR, in DE ROTONDE.
Entree leden 40 et. Niet-leden 60 et.

Voor Uw dranken
wijn, bier, limonade en bronwater •

Slijterij-Wijnhandel $,
f

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

Voor Uw drukwerk: 1-r

Drukkerij Van Petegem & Zn.
KsrkttrMt 28 Teltf. 2793

Bezoekt- de

familie -avond
verzorgd door de Chr.Besturenbond te'Zandvoort

op Dinsdag 22 November
in gebouw Zomerlust
AANVANG 8 UUR/ENTREE 50 CENT.

Het kleinkunst-ensemble

„De Muzanto's"
waarborgt U

een avond vol verrassingen

onder de titel: „DE DOOS VAN PANDORA",
o.l.v./Frit-s de Klark. - Teksten Cees Lau en
Jos/v. Weeren. Regie Ben Aerden.

MEVROUW! Indien U verzekerd wilt zijn van een

prima winteraardappel
bestel dan heden nog aan onderstaand adres,
die reeds jaren des Zaterdags en Maandags op
de Botermarkt te Haarlem (tegenover Simon de
Wit) staat en met succes.' >« ^

ZEEUWSE EIGENHEIMERS ...'... ƒ10,50
BRIELSE EIGENHEIMERS ƒ9,—
PRACHT DRIELINGEN ƒ7,-

Alles per H.L. gegarandeerd kwaliteit en gewicht

Kruijthoff's Aardappelhandel
Oud BonDijk 26 - Strijen (Z.H.) - Tel. K 1854-391

Alles franco thuis.

<*<£>
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OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Bekendmaking
Het Hoofd van het gemeentebe-

stuur van Zandvoort maakt bekend,
dat van 21 november af gedurende
2 weken ter gemeentesecretarie ter
inzage ligt het partiële uitbreidings-
plan- in-onderdelen (plan J 1),

vastgesteld bij raadsbesluit van 15
november 1955 no. 3.

Zandvoort, 17 november 1955.

Het Hoofd van het gemeente-
bestuur voornoemd,

^^.-J» < '5 « / VAN FENEMA. # /

Inenting tegen

difterie en kinkhoest

Op zaterdag, 19 november a.s. 's

namiddags 3 uur (precies), zullen in cq^^.,
het consultatiebureau aan de Post- 'v'9vs,i

straat door de gemeentearts van % /S
Zandvoort opnieuw kosteloos inen-
tingen tegen difterie en kinkhoest
worden verricht-, voor zuigelingen
en (nog) niet schoolgaande kinderen.
Wat de laatste categorie betreft

wordt opgemerkt, dat- wanneer twee
jaren na de vorige, volledige inen-
ting zijn verstreken, van medische
zijde herinenting aanbevolen wordt.

Spreekuur burgemeester——

—

De burgemeester' "van Zandvoort
zal oD_JWoensdag 23 November a.s.

geen" spreekuur kunnen houden.

Dankbetuiging

Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan familie en be-
kenden voor de vele blijken van
belangstelling bij ons huwelijk,
ondervonden. "

"v
y,

E. BOL 7-fP
A. BOL-BOSMAN ___—•

Zandvoort, Nov. 1955.

Oranjestraat 3rd.

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru.
's Avonds geen dienst,

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Ds. C. de Ru.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en. 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR, GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. de heer J.W. van Zeijl.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij! . / ,.

Glaswerk, porcelein, bestekken, '» "

tafels, stoelen enz.

P. WATERDBINKER - TEL. 2164

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJNI

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AD f\ I Prins««««we£ 1

6

OWU Telef. 2066

tw

LiTQ

ledere .Woensdagavond
aanvang 8 uur:

Prijsklaverjassen
Restaurant „L a

Zeestraat 26.

Mer"

>V#

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

1*9

Vlees-reclame
bij slagerij

LA VIANDE
TELEF. 2432 KL. KROCHT 1

Gehakt h.o.h ƒ1,35 500 gr.

ƒ2,50 p. kg.
DOORR. R. LAPPEN ƒ1,60 500 gr.

Riblappen ƒ1,90 500 gr.; 1 kg. ƒ3,70
MAGERE LAPPEN .. ƒ2,— 500 gr.

1 kg. ƒ3,70
Rosbief, Lende, Entrecöte

ƒ2,20 500 gr.; lkg./4,-
SCHOUDERCARBONADE

ƒ1,70 500 gr.; 1 kg. ƒ3,—
Bij iedere kilo vlees 1 pakje eigen
gesmolten RUNDVET voor 18 CENT
Woensdag en Donderdag: 500 gr.
gehakt en 1 pakje margarine ƒ1,60
SOEPPAKKETJE: 100 gr. gehakt
100 gr. poulet en 1 mergpijpje 70 et.

250 gr. echte Geld. gek.worst 70 et.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

DokUrsdlenst
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wühelnünaweg 19, telefoon 2306.
VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokm»,
Tolweg 8, Telef. 2818.

5>
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Vraag St. Nicolaas
om een warm bed
FLANEL LAKENS effen crème, mooie kwaliteit
met brede zoom. 1 pers ƒ5,80 2 pers. ƒ6,60

„LUNA" FLANEL LAKENS,
crème, in cellophaan 1 pers. ƒ6,60 2 pers. ƒ7,60

JASPE FLANEL LAKENS, mooie kleuren
150 x 230 ƒ7,85 170 x 230 ƒ8,85

„RHEUMANELLA" WINTERLAKENS
crème 150 x-240 ƒ9,45; crème 175 x 240 ƒ11,35

„RHEUMANELLA" Anti-Rheumatiek lakens.
Volledige collectie in wit en alle kleuren in

3 Wassenaar-zaken voorradig.

„SPANOLA" PLAIDS in bonte ruiten. Ook ge-
schikt voor tochtdekens 150 x 200 ƒ13,45

„ZAALBERG" PLAIDS 100% wol
Schotse ruiten

'

ƒ37,50

„MIGNON" gemengd wollen dekens, gebloemd
medaillon dessins 1 pers. ƒ16,95; 2 pers. ƒ20,95

„CONSUL" gemengd wol met hoog wolgehalte.
Vele .kleuren 1 pers. ƒ20,75; 2 pers. ƒ26,75

„ZAALBERG" DEKENS 100% wol.
Effen kleuren lpers. ƒ31,25; 2 pers. ƒ41,85

„ISOLA" gem. wollen kinderdekens. Effen, bleu
en zalm, v. wieg ƒ3,80; v. ledikant ƒ5,65

„IJSBRAND" gem. wollen kinderdekens. Prima
prima met kinderdessins, v. wieg ƒ6,95,

v. ledikant ƒ11,25

MOLTON DEKENS. Grote sortering 90x130 ƒ1,98
110x160 ƒ2,98; 125x180 ƒ4,25.
De grootste en beste 180x220 ƒ10,35

Voor de pop van Uw dochter
Poppendekens 79, 98 en 139 et.

Wassenaar
is onbetwist, Haarlems beddenspecialist!

JANSWEG t.o. station - TEL. 14329 en 18626
WINTERFILIAAL Cronjéstraat 121, Tel. 13277

Filiaal Zandvoort - Kerkplein - Tel. 3430

N.V.V. Bestuurdersbond Zandvoort

Grote
toneelvoorstelling
op Maandag 28 Nov. a.s.

in „Monopole"
Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur.

Opvoering van het toneelwerk:

„De Kroongetuige 39

van AGATHA CHRISTIE,

door „Het Nederlands Volkstoneel".

Medewerkenden: Liane Saalborn, Grethe
Helmuth, Broes Hartman, Ben Groenier

~~N5g enkele kaarten verkrijgbaar a f1,50 blj'"üe

afdelingsbesturen en op de adressen: Bilderdijk-
straat 20, J). BTondersstraat 2, Thorbeckestraat 12

en Kempefs beddenmagazijn, Haltestraat 21.

Koopt nu Uw

St. Nicoiaas-

geschenken!

Grote sortering in kousen:
Nylon, crepe Mousse en
linksgeweven.

SOKKEN in katoen, wol en nylon-mousse.
Dames en Heren vesten, pullovers, mutsen en
shawls. Dames, Heren en kinder ZAKDOEKEN
in grote verscheidenheid en vele kwaliteiten.
BADDOEKEN SETS in geschenk-verpakking.
ONTBIJTLAKENS. Kinder en Dames schorten,
pyama's, kapmanteltjes, zelfbinders, overhemden

enz. enz.

Uitgebreide sortering baby- en kinder-
vestjes, truitjes, jurkjes, kousjes, warme
trainingsbroeken- en leuke Franse broe-

ken met smalle pijpen.

DE GROOTSTE SORTERING WOL!

En dit alles tegen onze bekende lage prijzen!

Bij al Uw aankopen' Sint Nicolaas zegels!

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a TELEFOON 2099

Foto Bakels
Sinds 1874

KERKSTRAAT 29-31 -' TEL. 2513

7-/& Uw adres
voor foto en smalfilm

BOX CAMERA'S .

6x6 CAMERA'S .

FILM CAMERA'S
PROJECTOREN .

, .. v.a. ƒ 15,50

. ... -v.a. ƒ 78—
.. v.a. ƒ186—
.".'^.a. ƒ297—

Grote sortering in: Foto albums, statieven, 8 en

16 m.m. spoelen, omrollers, fotohoekjes en

FLITSAPPARATEN v.a. f 12,75

Wat gij />•-.

niet nodig hebt
is voor een dubbeltje te duur!

Maar als U een

WASMACHINE,
CENTRIFUGE of

STOFZUIGER
werkelijk nodig heeft, dan kunnen wij U
daaraan helpen voor

f 2,50 per week.
Ook voor TAFELBESTEKKEN en KEUKEN-
UITZETTEN verlenen wij dezelfde service?

Voor inlichtingen even een berichtje aan:
Vert. Handelsondern.

„RIVAAL"
HOGEWEG 36.

„TA-HWA" *•

Directe import van alle

CHINESE ARTiKSLSN
De enige zaak in Nederland
met zulk een grote sortering.

KERKSTRAAT 1 - ZANDVOORT - TEL. 3008

Hudora rolschaatsen
Eén van de allerbeste merken, sierlijk van uit-

voering met een langere levensduur.
"

-Rolschaatsen, dubbele kogellagers • r. ƒ22,75-

Rolschaatsen, dubbele kogellagers,
bestuurbaar ƒ28,50

Rolschaatsen, dubbele kogellagers,

^ bestuurbaar, rubber wielen . . ƒ34,75

Sporthuis

91
Haltestraat 35

99

Telef. 2131

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
/ HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

l& Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) f 1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en / * 1 QH
250 gr. RUNDVET \ * h^V
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Gebr. Rosbeaf en

\ f fï Qfi
100 gr. Press, filet )

l \JjV\J

100 gr. Pekelvlees en
J f A 7K

100 gr. Lunchworst- f
l u > ' *-*

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beaf ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

VOOR HET KIND!
Intocht van St. Nicolaas! Bespreek
bij ons een plaats en zie het op z'n

best met PHILIPS TELEVISIE!

Bestel heden bij ons Uw Televisie-

toestel voor de komende feestdagen.

U ziet dan alle extra-mooie uit-

zendingen. Wij plaatsen Uw 'antenne
vakkundig. Service 100%.
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

In korte tijd
heeft „Pauline Reyenga", Haltestr.19

een zich steeds uitbreidende kring
van vaste bezoekers gekregen.
Daaruit blijkt enerzijds een groter
wordende waardering voor goede
kunstnijverheid ; anderzijds een
groeiend vertrouwen in onze zaak,

die zijn bezoekers van dienst wil
zijn met een uitgebreide collectie

van het beste, dat geboden wordt
uit de productie van binnen- en
buitenland. Wij' adviseren U, gere-
geld even langs te komen; elk be-
zoek is ons steeds welkom, ook al

leidt het niet tot verkoop. Onze
collectie wordt voortdurend ver-
nieuwd en vergroot.
Het kiezen van een passend ca-

deau is vaak moeilijk, het moet een
persoonlijk karakter dragen. Voor
een verjaardag, een verlovings- of

huwelijksfeest óf voor welke andere
gelegenheid ook, bieden wij een
ruime" keuze, tegen"prijzen^ die ze-

ker niet hoog genoemd* kunnen
worden. Het artistiek verantwoorde
geschenk is niet duurder, maar wel
mooier en persoonlijker.

Wij hebben een uitgebreide col-

lectie thee-, ontbijt-, eet- en mocca-
serviezen van binnen- en buiten-
lands aardewerk en porcelein, o.a.:

Mosa Select (bekroond te Milaan),
Goedewagen , Fris \ Brunssum

,

Zweeds boerenblauw, Zweeds vuur-
vast aardewerk in goede uitvoering,

enz., enz. Ceramiek is rijk verte-
genwoordigd, o.a. van Hans Wagner,
Han Knaap. Jan van Stolk, Groene-
veldt, Anneke Wamelink, de Faun,
enz. Kristal en glas van Leerdam,
Italiaans glaswerk, Zweeds Orrefors
kristal. Sieraden van 75 et. tot f 45.-.

Tafelkleden, wandkleden, lopers,

shawls, mutsen, rokken, kleedjes

van de beste kunstenaars, o.a. Fan-
ny Kelk, de Gouden Spin, de Haspel.
Kleinmeubelen van Eilastro, 't Spec-\
trum en de bekende String wand- \

meubelen uit Zweden. /$ ff? /
Voor het zelf vervaardigen ^yan

St.-Nicolaas cadeaux_ _nebben"''wij
een ruime keuze in vilt, raffia,

rabane's, band e.d. Voor kinderen
o.a. het bekende Ton speelgoed,
goede vorm, goed spel.

In het bovenstaande hebben wij
niets anders kunnen doen, dan pro-
beren U een indruk te geven van
wat onze zaak voor U beschikbaar
heeft.
Wij hopen, dat U hierin een aan-

leiding vindt, ons opnieuw of voor
het eerst te bezoeken. Wij zullen
U gaarne ontvangen, uiteraard ge-
heel vrijblijvend Uwerzijds.

PAULINE REIJENGA.
HALTESTRAAT., 19 (Adv.)

99fêteerm WU of tom ffl fuut,
Hlw '"!*?££;*'

2&eöencïf öat men ït jjaeöe gïaet" '^ *-•*£-

Een eeuwenoud gezegde, dat juist

tegenwoordig, nu de mode zo de

nadruk legt op een goed figuur,

nog onveranderd geldt.

En van een goed figuur kunt U
dank zij WALA verzekerd zijn.

'.-iU
ï6 ALLEEN

CORSETTEN, GAINES EN BEHA'S
geven het figuur van IEDERE VROUW de

NATUURLIJKE ELEGANCE
In de alom bekende SPORTY STEP-INS en ROULETTE BEHA's

zijn wij ruim gesorteerd!

**fc»

Gedachtig de zegswijze „Kleine
geschenken onderhouden de

vriendschap" wacht U bij aankoop
boven f 10,

—

een charmante verrassing

Wala Corsetterie
Mevr. Peters-Smit

Grote Houtstraat 110
Haarlem Tel. 10605

Speciale kalfsvleesreclame
750 gr. f2,50; 500 gr. f 1,69

Magere osselapjes 500 gr./l,65 Varkensrollade, zéér mager
Riblappen 500 gr. ƒ1,90 500 gr. ƒ1,90
Rosbief 500 gr. ƒ2,— Gelieve vooruit telef. (2102) of
Gelard. haasjes . .500 gr. ƒ2,25 aan de zaak te bestellen!
Contrafilet (entrecöte)

Speciale weeleend-reclame:

Biefstuk .... v.a. 500 gr! /5$ ™ & Rosbief '2 '
85

Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ1,25 BIJ VLEES:
Schenkel m. been 500 gr. ƒ1,25 10° Sr - Gelard. Lever en

SOEPPAKKET: 150 gr.gèhakt 100 gr. Pekelvlees ƒ0,85

100 gr. Poulet, 1 Mergpijpje of

ƒ0 85 100 gr. echte Geld. ham en

rtt vtttttq-
'

100 gr. Geld. worst

Eigen gesm vit Jó gr. ƒ0,20
of Boterhamworst .... ƒ0,78

Eigen gesm. vet 500 gr. ƒ0,35 200 Sr - Corned beaf .... ƒ0,75

Gemest kalfsvlees EXTRA RECLAME (bij vlees)
(pracht lappen) 500 gr. ƒ1,90 200 gr. Gebr. Rosbief . . ƒ0,98
Gemest kalfsfric. 500 gr. ƒ2,30 Prachtige magere Geld. ham
Kalfshaxe (voor soep of 200 gr. ƒ0,89

ragout) .. pl.m. 1 kg. ƒ0,85 _
,

., . . 250er'fQ'I5
Varkensschoudercarbonade ^ f^r bakblcldw4s"

Ribcarbonade .. m&ffil 500 & ^90
'

25° & ^50

Haascarbonade . .500 gr. ƒ1,85 Rolpens 500 gr. ƒ1,90

Doorregen (magere) Hersens, per stel ƒ0.55

varkenslapjes 500 gr. ƒ1,40 VOLOP HONDENVOER:
VOOR DE SNERT

:

Long 500 gr. ƒ0,25

Varkenspootjes 100 gr. ƒ0.10 Kopvlees 500 gr. ƒ0,85
Hamschijven 100 gr. ƒ0,25 Pens 500 gr. ƒ0,30
Krabbetjes .... 100 gr. ƒ0,25 Hart 500 gr. ƒ1,25
Mager pekelspek 100 gr. ƒ0,36 Elder of uier 500 gr. ƒ0,25

Dit krijgt U deze week bij

:

/ ) .
'

Slager Gaus
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 3421

Ruime sortering

jongens en meisjes speelgoed

ELEC. TREINEN
MÉCCANO DOZEN
MECHANISCHE AUTO's

DINKY TOYS

POPPEN enz.

TEDDYBEREN enz.

GEZELSCHAPSSPELLETJES

IV

5 Deo.! 10.'

Pantoffels

Vachthoots

BROSSOIS' schoenen
en reparatie. - Sint Nicolaas zegelactie

Bij fl-

Slagerij Burger
IS

kwaliteit de hoofdzaak!
Toch betaalt U bij ons geen hoge prijzen, b.v.:

Varkensvlees

Carbonade, sch. . .ƒ1,68 500 gr.

Carbonade, rib . .ƒ1,78 500 gr.

Carbonade, haas ƒ1,88 500 gr.

Magere varkenslappen
ƒ1,98 500 gr.

Doorr. varkenslappen
ƒ1,38 500 gr.

Varkensfricand. ƒ2,25 500 gr.

Varkensfilet ƒ2,30 500 gr.

Varkensrollade, mager en
heerlijk gekruid ƒ2,10 500 gr.

Rundvlees

Doorr. R.lappen ƒ1,68 500 gr.

Magere lappen . ƒ1,98 500 gr.

Fijne rib ƒ1,98 500 gr.

Kalfsvlees

Kalfslappen . . .ƒ1,70 500 gr.

Kalfsvleesbeentjes 25 et. 500 gr

Vrijdagen Zaterdag:

750 gr-

Rosbief
Lende
Entre Cöte
Staartstuk

f2,98

WEEKEND RECLAME (CQ rf
100 gr. Ham en 100 gr. Boterh.worstS O* « l

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
200 gr. Porie 49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Halteatraat 3 Zandvoort Tal. 2994-2841

/f„MODERN AÜT 5
WINKELGALERIJ - Zandvoort - TELEF. 3420

Zeer exclusieve
St. Nicolaas cadeaux

iï Potterie Zaalberg Potterie „Rauelti"

fc Fries houtsnijwerk - Pieter van Gelder.

^T Tafelkleden ,fie Knipscheer"

•fc Metaalwaren „Matégofc" (Paris)

•fa Handgeweven dameskleding „Henk Strik" e.a.

je Moderne verlichting en klokken. »
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Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40V« red.

Bij contract belangr. kort.
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GEVRAAGD:
nette SCHOENMAKERS-
LEERLING (14 dagen va-
cantie). BATA Haltestr. 11.

WIE WIL in Zandvoort 1 a
2 ongem. KAMERS ruilen
voor 2 dito m. douche en
telefoon in centr. Amster-
dam. Br. no. 126, boekh.
v. Petegem, Kerkstraat 28.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUURr-/5— P- week.
T.C.vrd.Schelde, Haltestr. 7

HERBOUWPLICHT-- -~
TE KOOP_GEVRAAGD.
Aanb.^G: "A. Burger, Zand-
vooftselaan 10.

TE KOOP tegen elk aan-
nemelijk bod: een bruine
damesjas (44) en een don-
kerblauwe lange chauf-
feursjas. Beide z.g.a. nieuw
Kostverlorenstraat 51.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

GEVRAAGD: huishoude-
lijke hulp v.d. ochtenduren.
Hogeweg 50a.

GEVRAAGD voor Maan-
dag en Zaterdag 9-2 en
Donderdag van 9-5 uur
FLINKE HULP of dag-
meisje van 9-3 uur. Mevr.
Engelander, Boul. Paulus
Loot 29.

\-<0

l<o

LA MER is „de Zee".
Wat is de zee zonder wa-
ter? Dat is „La Mer" zon-
der huis! Wie helpt?

TE KOOP AANGEBODEN
2 pers. opklapbed (Epeda-
matr.) m. eikenh. ombouw,
(boekenkast - model) ; 1

smeedijz. kroon, 2 paar
rubber motorlaarzen en
canvas motorjas. Haarlem-
merstraat 26.

&-X/S& tvo £ r

Grote

intocht
van

Sint Nicolaas
Woensdag 23 November a.s.

ongeveer half drie arriveert Sint Nicolaas

aan de Tol, Haarlemmerstraat, hoek Kost-

verlorenstraat en begeeft zich daarna naar
het raadhuis voor de officiële ontvangst.

Daarna gaat Sint naar zijn hoofdkwartier: HALTESTRAAT 4,

waar een aanvang zal worden gemaakt met het

uitreiken der cadeaux
welke verkrijgbaar zijn bij inlevering van Uw opplakvel,

waarop tenminste 50 zegels moeten zijn geplakt.

Plak in veelvouden van 25 zegels, dus 50, 75, 100 enz.

Hoe méér zegels
des te groter het cadeau!

In Uw eigen belang raadt de commissie U aan Uw inkopen te doen bij

de deelnemende winkeliers en Uw zegels te vragen.

Uw winkelier zou het kunnen vergeten.

Kinderen beneden 16 jaar worden zonder geleide niet toegelaten.

TE KOOP: Herenrijwiel,
geheel compleet ƒ45.—

;

2 crapeauds, terra a ƒ20-
p.st. Jan Snijerplein 1~lfp

VERLOREN: gouden de-
gen speld, bezet met 4 ro-
bijntjes op Zondagavond
tussen hk. Paradijsweg en
Brederodestraat 76. Tegen
beloning terug te bezorgen
Mevr. Hennis, Brederode-
straat 76.

Moderne 3e FLAT A'dam-
Zuid, 5 kamers, badk. en
telef. Huur ƒ59.- p.m. in
RUIL, evn. koop voor wo-

* ning Zandvoort. Br. no.
1701-3 bur. v.d. blad.

TE KOOP: hobbelpaard,
v. d. Bos, Gr. Krocht 23.

i-lo

GEVRAAGD: een aank.
electricien. Henk Schuilen-
burg, Gr. Krocht.

JONG MEISJE gevraagd
als leerling naaister. Br.

no. 1-2-3 bur. van dit blad.

TE KOOP: wit gesch. kast
205-70-185. ƒ40.-. Dorps-
plein 11.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023. % '

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig
JT!^"

wasmachines mei lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend. '• Sy

TE KOOP: f.*

Perceel KANAALWEG 7, geschikt voor pakhuis.
Gegadigden dienen schriftelijk opgave met prijs
in te dienen vóór of uiterlijk op Zaterdag 19

November 1955, twaalf uur, aan Directeur So-
ciale Zaken te Zandvoort.

Werkster gevraagd
Enige ochtenden of middagen per week. „,

Mevrouw Heins, Boulevard Paulus Loot 23. 0' W

100°|o }w
Puch overwinning

in de Internationale zesdaagse 1955.

2 Puch-rijders gestart
2 Puch-rijders aangekomen!

1 gouden en 1 zilveren medaille.
100% PUCH-SUCCES.

Puch is voorradig bij Uw Zandvoortse dealer.

Ook vele andere merken scooters,
motoren en bromfietsen leverbaar.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkleding.

Betaling kan geregeld worden.

I rö~

MmM^ïmifKAiBm
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

Voor leuke Sint Nic'laas geschenken
r Moet U beslist aan Drommel denken

U zult daar zeker héél goed slagen
En met Uw keuze elk behagen!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein . - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 18 t.tn. Zondag 20 November 8 uur

PIERRE BRASSEUR - ISA MIRANDA
RENEE FAURE - CLAUDE FRANCEY
DENIS GREY in

Raspoetin ^f
,r

de zwarte monnik
Onthullend voor een der grootste mys-
teries van 't oude Rusland. Realistisch in
haar fascinerende schildering van een los-

bandige tijd. Opgenomen in schitterend
Eastmancolor. 18 jaar.

Vanaf Maandag 21 t.m Woensdag 23 Nov. 8 uur

JOHN PAYNE - EVELYN KEYES
BRAD DEXTER -

JACK LAMBERT in:

PEGGIE CASTLE

De hel
in de havenwijk
(99 RIVER STREET)

Een weergaloos spannende film met gie-

rende politiewagens, flinke vuistslagen,
hardknallende schoten. 18 jaar.

Donderdag 24 Nov. 8 uur (één dag)

GINA LOLLOBRIGIDA - VITTORIOI DE
SICA, in de charmante comedie:

Brood, liefde

en fantasie
Geestig en boeiend, pikant en satirisch.

Alle leeftijden.

Zondagmiddag 20 Nov. 2.30 uur speciale matinee

De grandioze film van het
avontuur ooit beschreven:

boeiendste

De avonturen van
Rohinson Crusoë

In prachtige kleuren. Alle leeftijden.

<r\ ««>

ii
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Dat is nu „letterlijk"

AH voor kwaliteit!

.*

r

En zo'n zware AH-CHOCOLADELETTER
- De/icata kwaliteit! - kost U slechts 75 et.

Ook de M en de W. Kleiner model 48 et.

Maar wacht dan niet met kopen, anders

treft U een onvolledig alfabet aan - zó
groot is de vraag! Nu zijn alle letters

nog voorradig.

Nu we het toch over letters hebben: Albert Heijn

biedt U voordeel van A tot Z. Denk maar eens

aan de AH-klantenobligatie die U elk jaar verrast

met rente èn winstaandeel. En zie bijv. neven-

staande prijzen. Zo biedt kopen bij AH de ene

verrassing na de andere.

Ook U kunt meedoen.

Voor elke bestede volle gulden kunt U 1 spaarzegel a 10 cent

kopen. Als U f49.- hebt gespaard, kunt U Uw spaarboekje In-

wisselen voor een winstdelende 4% AH-klantenobligatie, groot f50.-

(of rente op rente kwekende AH-spaarobligatie, eveneens groot f 50.-).

De effectenhandel geeft voor een AH-klantenobligatie een aan-

zienlijk hoger bedrag dan de nominale waarde van f 50.-.

Albert Heijn
1. de beste kwaliteit

Dr/e redenen iv. ... j.

L - ... B» 2> de laagste prijzen
om bij AH te kopen r , _ . , . . . .J r r 3. rente + winstaandeel

FONDANT BORSTPLAAT
10 heerlijke smaken 200 gram

FONDANT BORSTPLAAT nQchocolade en mocca 100 gram bil
TAAI TAAI «c
gewilde tractatle 6' stuks 2.U
MARSEPEIN
van échte amandelen per stuk

CHOCOLADE SIGARETTEN ja
met gouden mondstuk p. doosje TrU

45

30

CHOCOLADE FIGUREN
i

k
„
euie. ulj ruim ffl st«te Jl MIn kleurig stanlol verpakt jfl

per stuk vanaf IU

SPECULAASPOPJES
met amandelen 2 stuks

DIKKE SPECULBROKKEN
met amandelen 250 gram

AMANDELSPECULAAS
met véél amandelen 250 gram

KRUIDSPECULAAS
flinste kwaliteit 250 gram

SPECULAAS
voor de boterham 250 gram

Erkende Autorijschool®

„Zandvoort"
il.*

Thans ook '

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Sint Nicolaas zegels
mogen wij niet uitgeven

Maar wij hebben toch aardige cadeaux
voor onze klanten, n.1. besteedt U bij ons

een bedrag van f 5,— tot f 1 0,

—

dan ontvangt U een aardig SPEL;

%<°

van f 1 0,— tot 1 1 5,—
een KLEURBOEK

en van f 1 5,— tot I 20,—
een TELEVISIEBOEK.

Tevens worden al Uw inkopen bij ons verpakt
in speciaal Sint Nicolaas papier.

Alleen:

HALTESTRAAT, 11 ZANDVOORT

Wederom grote kalfs- en varkensvlees-reclame bij:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

1-0

Ons bekende soeppakket:

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

500 gr. eigen gesmolten rundvet 50 et.

500 gr. Dik Niervet 60 et.

Haascarbonade f2,10 500 gr.

Ribcarbonade f 1,95 500 gr.

Schoudercarbonade f 1,65 500 gr.

Alléén Woensdag: 750 gr., fijne riblappen ƒ3,

—

500 gr. prachtige d.Runderlappen I 1 ,65
500 gr. Lende-Entrecöte f 2,35

100 gr. gehaki, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

( 95 et.
1 00 gr. Ham
1 00 gr. Pekelvlees
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks.leverworst 65 et.

1 50 gr. Ham 85 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld. gek.worst 85 et.

1 50 gr ?ork 50 et.

1 50 gr. Jorned Beaf 60 et.

b.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

„JUPITER"
TEL. 2838 HALTESTRAAT 6 TEL. 2838

Het adres
voor het betere speelgoed

Maak nu reeds Uw keuze uit onze
enorme sortering St. Nicolaas cadeaux

Trix electr. treinen; Hornby treinen m. garantie;'

losse rails, wissels en kruispunten; Meccano-
dozen alle no. en onderdelen; Mobaco-dozen
voor huizenbouw; Schuco en Varianto auto's;

Dinky Toys en Matchbox, alle modellen;
Tafelbiljarts en voetbalspelen; sjoel-

s

bakken, dam- en/ schaakborden; school-
borden in div. maten; schildpad-poppen
nieuwste uitvoering; poppenwagens en
wiegen; Steiff-pluche het onverwoest-
bare; Jumbo-spelen, complete voorraad;

Projectors en losse films; rolschaatsen in div.

uitvoeringen. Voor de groteren: „BIJOUX",
EAU DE COLOCNE's 'en LEDERWAREN.

„SCRABBLE"
het fascinerende kruiswoord-spel voor jong en
oud ƒ10,95. „Cross" goedkopere uitvoering ƒ5,90.

Rozen, anjers, chrysanthen
en vele soorten kasbloemen vindt U bij

:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

en óók de prijzen vallen mee!

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen)
Speciaal adres voor bruids- en grafwerk.

S;

y ^EIke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen 611
l KERKSTRAAT 9
- TELEFOON 2150

f
,

f\
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Patisserie - Tearoom - Chocolaterie

*£>X&
Thorbeckestraat 5
Telefoon 3390

Uitsluitend

eigen fabrikaat.

Presenteert U voor Sint Nicolaas:
ROOMBOTERLETTERS

HARTEN EN HAMMEN (div. prijzen)

MARSEPAIN
ROOMBORSTPLAAT

CHOCOLADEFIGUREN

Een uitgelezen- collectie

LUXE DOZEN BONBONS
w.o. Droste, ^Ringers, Lindt enz. Wij bezorgen op tijd!

Ze komen toch wel!
De kritiek op het door het dage-

lijks en algemeen bestuur van stich-

ting „Touring Zandvoort" gevoerde
beleid, die bij de behandeling der
gemeentebegroting Woensdagmiddag
16 November j.1. door de heren
Lindeman en. Tates, daarin bijge-
vallen door de heren Paap en Die-
mer, werd geuit, welke critiek men
nog eens extra wilde onderstrepen
<3oor de subsidie met ƒ 1000,— te

verlagen, culmineerde tenslotte in

dit ene, dat"de heren bang bleken,
dat „Touring" bezig'was van Zand-
voort een Duitse badplaats te. ma-
ken. Dat de -heer Lindeman —' ha
<3e uiteenzetting ;van'"de" 'voorzitter,-

burgemeester Mr. H.M." v. Fenema,
tenslotte de subsidieverlaging van
ƒ 1000,— wilde terugbrengen op
ƒ 1,— voorkwam daarbij zeker niet,

dat de motie van afkeuring van het
beleid, die in deze subsidieverlaging
tot uitdrukking kwam — hoe groot
deze ook zou zijn, — bleef voort-
bestaan.
We hebben in deze genadeloze

kritiek weinig verheffends kunnen

Produits de Beauté

Alleenverkoop voor Zandvoort

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffure - Beauté

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Groeiend Zandvoort
Opnieuw namen de bevolkings-

cijfers in Zandvoort toe. Op 1 Sept.

j.1. bedroeg het aantal inwoners
5.946 mannen en 6.491 vrouwen, is

totaal 12.437 personen.
Op 1 November waren deze aan-

tallen 6.056 mannen en 6.637 vrou-
wen, is totaal 12.693. Een winst dus
van 256 personen, waarvan 110
mannen en 146 vrouwen. Die vrou-
wen toch. Ze blijven aan de win-
nende hand!

.WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Vr wordt in ons durp veul

an schoonheid 'edaen!"

ontdekken. Wat de aanval van de
heer Tates op Touring betreft die
zich speciaal richtte op het feit, dat
naar zijn smaak Zandvoort tè veel
een Duitse badplaats zou worden,
liet deze niet in het minst blijken te
weten, wat de komst van de Duit-
sers naar Zandvoort dit seizoen
heeft betekend. Cijfert U de Duit-
sers eens weg uit het seizoen dat
achter ons ligt en de resultaten
zouden bedroevend zijn geweest,
voor de exploitanten, voor de
neringdoenden, maar óók voor de
gemeente. Dit belangrijke feit mag
men maar niet stilzwijgend voorbij-
gaan*;: en "hëfwiThelemaal niet

rzeg^
gen, dat men,' om' dit -in te zien"

—

pro-Duits zou zijn. Doch, het feit

ligt er nu 'eenmaal en hetgeen! deze
middag-, over deze kwestie werd
gezegd, is' aanleiding geworden, dat
in vele "grote bladen, die ' óók in
Duitsland worden gelezen, onder
grote koppen in vele variaties werd
gemeld, dat Zandvoort ervoor past,
een Duitse badplaats te worden.
Daarom waren deze betogen zo

bijzonder gevaarlijk, want -wanneer
dit een terugslag zou hebben op' het
Duitse bezoek in het komende sëi-
zcen, zou Zandvoort dit aan zichzelf
hebben te wijten, of moeten we
zeggen — in de lijn van heer Tates
voortgaande „te danken?"

En nu kan de heer Tates wel
zeggen, dat we geen propaganda
moeten maken in West-Duitsland,
omdat de Duitsers tóch wel komen,
doch véél meer onze blik richten
op andere landen, de heer Tates
weet evengoed als iedereen, dat dit

nóóit dit massale bezoek ten gevolge
zou hebben. Zandvoort heeft altijd

een grote aantrekkingskracht op de
Duitsers gehad en zal dat altijd

houden, tenzij we dat zelf gaan af-
remmen, doch daarbij is Zandvoort
zeker niet gebaat, integendeel!
En wat het bezoek aan de kuur-

oorden in Duitsland betreft, waarop
eveneens véél critiek was, de heer
Lindeman sprak, in dit verband zelfs

van „wereldreizigers bij stichting
Touring", sluiten we ons geheel aan
bij wat de burgemeester hierover
opmerkte. Want de bedoeling van
dit bezoek was alleen, om te onder-
zoeken, wat op dit gebied werd be-
reikt, of er een stijgende, of een
dalende lijn aanwezig ' was. En dit

voorlopig oriënteren lag in eerste
instantie niet op medisch terrein,

omdat het een voorbereidend onder-
zoek was, om vast te stellen of hier
mogelijkheden voor onze gemeente
lagen. Deze commissie ging te goe-
der trouw, omdat het een gemeente-
lijk belang zou kunnen zijn van
enorme omvang. Evenmin kan deze
commissie daarom gebrek aan res-
pect voor de Hollandse medici
worden verweten. Het kuren blijkt

in Duitsland nog steeds een stij-

gende lijn te vertonen en de taak
van Touring Zandvoort is, om alle

mogelijkheden die voor ontwikke-
ling van de badplaats kunnen die-
nen te onderzoeken.

O.i. werd de gehele affaire tot

véél te grote proporties opgeblazen,
'want we zijn er vast van overtuigd,
dat Touring Zandvoort er niet op
uit is, van Zandvoort een specifiek
Duitse badplaats te maken. Alle
mogelijkheden, die dienen kunnen
tot meerdere welvaart van onze
gemeente worden aangegrepen, over
de wijze waarop dat geschiedt, kan
men kritiek hebben, maar niet op
de manier, zoals dat Woensdag j.1.

gebeurde.

Sint Nic'Iaas kapoentje
Nog slechts een tiental:

dagen scheiden ons van
het Sint Nicolaasfeest,
het zo typisch gezellig

Hollandse feest van
verrassing en vreugde,
het feest voor de kin-
deren in de eerste
plaats, doch óók voor
de ouderen! Wij ver-
heugen ons erop, dit

feest weer te gaan vie-
ren, wij allen, groot en
klein, niet één uitge-
zonderd. En het zal

1

weer zijn als alle andere
jaren: eerst het feest
van de blijde intocht,
die elk jaar opnieuw
plaats heeft en waarr
van wij hierbij een
beeld tonen van de
aankomst bij ons Raad-
huis het _ vorig jaar,

daarna hetv feest van
het schoenen zetten, dat
getoond wordt in onder-
staand beeld, ja inder-
daad, Sint Nicolaasfeest
is een feest van jaar-
lijks weerkerende
vreugde. Over de blijde intocht van
Sint Nicolaas' in Zandvoort dit jaar
vindt U elders in dit nummer een
verslag. Zandvoort is van Woens-
dag j.1. af weer in de:echte Sinter-
klaas-stemming, die steeds opnieuw
een kwestie is van een goede week
lang, hoezeer men ook tracht, deze
periode uit te rekken. De praktijk
leert, dat, het toch" 'altijd op de
laatste" weeky/óór 5 -December aaiï='

komt". ;

;
- -

,Onze winkeliers zijn gereed. De

Sint Nicolaas-zegeltjes-actie blijkt
opnieuw een groot succes te zijn,

waarvoor véél belangstelling be-
staat. De cadeaux-etalages in de
Haltestraat no. 4 en in het kantoor
van stichting „Touring Zandvoort"
op het Raadhuisplein kwamen ge-
reed en zijn een lust voor het oog,
waarvoor klein en groot zich ver-
dringen. Zij tonen een mooi en
overzichtelijk" beeld-van-hetgeen ook
dit jaar' wéér .aan"* waardevolle"
cadeaux op de volgeplakte dpplak-

vellen kan worden verkregen.

Het comité vestigt er de aandacht
op, dat op de opplakvellen de deel-
nemende winkeliers onder een spe-
ciale branche werden vermeld.

Dit wil niet zeggen, dat op andere
door hen verkochte artikelen, dan
in de branche, waarin zij werden
aangegeven, eeen zegeltjes zouden
worden^verstrekt.

,

'-Dit-jheeft' hier en' daar nog wel
eens tot verwarring aanleiding ge-

geven. Om enkele voor-
beelden te noemen: de
Anth. Bakels N.V. staat
vermeld onder manu-
facturen, doch verstrekt
óók op alla andere arti-

kelen zegeltjes, met uit-
zondering van Gero.

Brossois' schoenhandel
staat onder „schoenen"
doch geeft óók zegeltjes
op reparatie-werk.

Zo zullen er nog wel
méér voorbeelden te
noemen zijn. Aanbevolen
wordt daarom nogmaals
cm bij de deelnemende
winkelier bij elke aan-
koop van ƒ 1,— of méér
om zegeltjes te vragen,
hoewel dat eigenlijk on-
nodig zou dienen te zijn,

aangezien de winkelier
deze' uit zichzelf behoort
te geven en dat in de
meeste gevallen ook wel
doen zal. De St. Nico-
laastijd is aangebroken.

Wij wensen de winke-
lier goede zaken en onze
kooplustigen véél, zegels.

r
' Zandvoort

Morgen (Zaterdagmiddag)
26 NOVEMBER te 2.30 UUR

^\

>^_

NELLY KLUGT, Couture
Amsterdam

Thé complet ƒ 3,—

Touring is nog verre van vol-
maakt, dat weten degenen, die met
kleine en gebrekkige middelen
moeten werken, zelf maar al te

goed. Doch Zandvoort ligt nu een-
maal uniek ten opzichte van West-
Duitsland. We zijn er als het ware
op aangewezen. Duitsland bracht
Zandvoort óók vóór de oorlog tot

grote bloei, Duitsland maakte van
Zandvoort in de oorlog een ver-
gelen dorp, het is o.i. helemaal niet
zo bedenkelijk, dat Duitsland nu
dat vergeten dorp weer in de inter-
nationale belangstelling plaatst,

want Zandvoort moet en zal een
internationale badplaats worden.

Daarop moet aller streven blijven
gericht, omdat het gaat om het zijn

of niet zijn van onze gemeente.

Geen hulppostkantoor

Onlangs heeft een inwoonster van
Bentveld aan het gemeentebestuur
van Zandvoort verzocht te willen
bevorderen, dat aldaar een hulp-
postkantoortje werd gevestigd.

Het gemeentebestuur heeft zich
gewend tot de Directeur-Generaal
der P.T.T. te 's-Gravenhage, om te

doen nagaan in hoeverre daarvoor
mogelijkheden aanwezig waren,
waarop echter dezer dagen bericht
ontvangen werd, dat in verband met
de korte afstand — hemelsbreed
gemeten ± 1100 m. — tot de naast -

bijgelegen postinrichting te Aerden-
hout, alsmede het te verwachten
geringe verkeer, de vestiging van
'n postinrichting te Bentveld voors-
hands niet gewettigd is.

E.H.B.O. voor dieren

In Haarlem slaagden voor het
diploma E.H.B.O. voor dieren . de
dames M. Vosselman en I. de Graaff
te Zandvoort. De afdeling Zand-
voort van de Nederlandse vereni-
ging tot bescherming van dieren
hoopt binnenkort een dergelijke
cursus óók in Zandvoort te gaan
organiseren.

Advertentie
PARFUMERIE HILDERING'

Zie pagina 5.

Parfums de

Alleenverkoop voor Zandvoort

Joh. A. Suykerbuyk n.v,

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

De meest
waardevolle
geschenken

zoals:

VESTEN en PULLOVERS,
Handschoenen en Wanten;
Lingerie - Zakdoeken;
Kousen, Sokken^, Sport-
kousen - Overhemden en
Zelfbinders. - Kleedjes-
Baby- en kleuterkleding.
GROTE SORTERING WOL

Vindt U in:

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099



erger!
bij Slager Gaus

EXTRA RECLAME:
750 gr. Rosbeaf ƒ 2,85

750 gr. Varkensrollade
mager en gekruid ƒ 2,85

750 gr. Kalfslappen ƒ2,50
Varkensschoudercarbonade

500 gr. ƒ1,55
Kalfsbenen 500 gr. ƒ0,15
Magere osselapjes 500 gr./l,65
Riblappen 500 gr. ƒ1,90
Rosbief 500 gr. ƒ2—
Gelard. haasjes .. 500 gr. ƒ2,25
Contrafilet (entrecöte)

500 gr. ƒ2,10
Biefstuk v.a. 500 gr. ƒ2,50
Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ1,25
Schenkel m. been 500 gr. ƒ1,25

Soeppakket: 150 gr. geha
100 gr. Poulet, 1 Mergpijpje

f 0,85

BIJ VLEES:
Eigen gesm. vet
250 gr. 20 cl. 500 gr. 35 et.

Gemest kalfsvlees
(pracht lappen) 500 gr. ƒ1,69
Gemest kalfsfric. 500 gr. ƒ2,10
Kalfshaxe (voor soep of

ragout) . . pl.m. 1 kg. ƒ0,85
Ribcarbonade . . 500 gr. ƒ1,75
Haascarbonade . .500 gr. ƒ1,85
Doorregen (magere)

varkenslapjes 500 gr. ƒ1,40

gehakt

VOOR DE SNERT:
Varkenspootjes 100 gr. ƒ0,10
Hamschijven 100 gr. ƒ0,25
Krabbetjes .... 100 gr. ƒ0,25
Mager pekelspek 100 gr. ƒ0,36

Gelieve vooruit telef. (2102) of
aan de zaak te bestellen, 1

.

Speciale weekend-reclame:
BIJ VLEES:

100 gr. Gelard. Lever en
100 gr. Pekelvlees ƒ0,85

of
100 gr. echte Geld. ham en
100 gr. gek. worst ƒ0,79 .

200 gr. Corned beaf ƒ0,75
200 gr. Gebr. Rosbief .. ƒ0,98
Prachtige magere Geld. ham

200 gr. ƒ0,89
Geld., gek. worst 250 gr. ƒ0,75
Echte boeren bakbloedworst

500 gr. ƒ0,90; 250 gr. ƒ0,50

200 gr. Sax. smeerworst ƒ0,55
100 gr. Lever speciaal . . ƒ0,25
Geld.rookworstjes ƒ0,44 100 gr.

Rolpens 500 gr. ƒ1,90
Hersens per stel ƒ0,55

Al onze fijne vleeswaren wor-
den door ons zélf gemaakt!

VOLOP HONDENVOER:
Long 500 gr. ƒ0,25
Kopvlees 500 gr. ƒ0,85
Pens 500 gr. ƒ0,30
Hart 500 gr. ƒ1,25
Elder of uier 500 gr. ƒ0,25

Dit krijgt U deze week bij:

3.US
Kerkstraat 14 Telefoon 2102

HOTEL BÖUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE

St. Nicolaas adviseert:

Allen die nog voor zijn groot
verjaardagsfeest op 5 Dec.
een leuk en welkom geschenk
moeten uitzoeken, vooral het

BEAUTY-BULLETIN
dat in de komende week huis
aan huis in Zandvoort ver-
spreid wordt, goed door te

lezen.

Want onthoudt één ding:

Wijze Sinterklazen
kopen hun cadeaux bij

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23

SINT NICOLAAS
brengt feest voor het

hele gezin met iets

heel bijzonders!

PHILIPS TELEVISIE!

Bestel nu bij ons Uw televisietoestel.

U kunt dan alle mooie uitzendingen
zien. Thuis bij de warme kachel op
de beste plaats. Wij plaatsen Uw
antenne vakkundig! Service, 100%.
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg, de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer.

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Z.V.V. Zandvoortmeeuwen
Afd. voetbal. De uitslagen 'van

j.1. Zondag waren:
Zandvoortm. I-Schoten 1 2-0

R.C.H. 5-Zandvoortm. 2 3-2

Zandvoortm. 3-St.vogels 5 1-2

Zandvoortm. 4-Bloemendaal 3 2-2

N.A.S. 2-Zandvoortm. 5 3-4
R.C.H. 8-Zandvoortm. 6 7-1

Zandv.m. jun. a-Stormv. b 0-1

Zandv.m. jun. c-D.S.K. b 1-2

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 2-T.Y.B.B. 0-0
E.D.O. a-Zandv.m. adsp. a 1-2

H.P.C. h-Zandv.m. adsp. c 1-3

Zandy,.m. adsp/d^E.H.S^.d-,- 19-0

Programma voor a.s. Zondag:
Hollandia-Zandvoortm. 1 2.30 u.

Zandvoortm. 2-Haarlem 3a 2.30 u.

R.C.H. 6-Zandvoortm. 3 9.45 u.

Zandvoortm. 4-D.C.O. 2 9.45 u.

Zandvoortm. 5-T.Y.B.B. 3 12 u.

Zandvoortm. 6-D.S.S. 3 12 u.

D.S.S. a-Zandv.m. jun. a 12 u.

(Ie ronde v.d. Aartbeker).
H.F.C. e-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

D.S.K. b-Zandv.m. jun. c 2.30 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
Zandvoortm. 1-Kinheim 2 2.45 u.

Concordia-Zandvoortm. 2 2.30 u.

D.C.O. a-Zandv.m. adsp. b 3 u.

Zandv.m. adsp. c-Haarlem g 3 u.

Zandv.m. adsp. d-Haarlem h 2 u.

Afd. handbal. De uitslagen van
de j.l. Zondag gespeelde wedstrijden
waren:
Heren: Lijnden-Zandv.m. 1 8-14

(zaalhandbal)
Zandv.m. 2-Concordia 2 3-21

Meisjes: Zandv.m. 3-Concordia 0-14
Zandv.m. 2-Blinkert 1 0-7
Zandv.m. 1-Blinkert 2 9-0

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
De K.J.C. Zandv.meeuwen hield

17 Nov. haar voorlaatste avond
voor het clubkampioenschap Nov.

Ie Jac. Waterdrinker; 2e C. van
Roon; 3e W. J. Visser; 4e G. Kerk-
man; 5e P. van Roon. Voor de P.
Waterdrinker-prijs no. 1 A. J. Ko-
per; 2e W. J. Visser.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Zaterdag 26 Nov.:

T.Z.B. a-Geel-wit adsp. 14,30 u.

T.Z.B. b-H.B.C. f 14,30 u.

Zondag 17 Nov.:
T.Z.B. 3-Geel-wit 5 12 u.

Halfweg 3-T.Z.B. 2 12 u.

T.Y.B.B. jun. b-T.Z.B. jun. a 12 u.

T.ZB. 1-D.I.O.S. 1 14,30 u.

Tafeltennis
Competitie-overzicht T.Z.B.
Heren Ie team:
11-10: Spinneweb 1-T.Z.B. 1

17-10: T.Z.B. 1-Corodex
28-10: Johez 5-T.Z.B. 1

31-10: T.Z.B. 1-Rytelbi
7-11: Boru-T.Z.B. 1

24-11: Ramplaan 1-T.ZB.. 1

Heren 2e team:
10-10: T.Z.B. 2-Columbia 2
17-10: D.S.B. 2-T.Z.B. 2
24-10: T.Z.B. 2-T.Y.B.B. 4
31-10: T.Z.B. 2-Heemstede 5
7-11: 't Spinnewiel-T.Z.B. 2

24-11: T.O.G. 5-T.Z.B. 2

IYOROL: De Tandpasta van standing

Dames Ie team:
11-10: T.Z.B. 1-Johez
17-10: T.O.G. 3-T.Z.B. 1

31-10: T.Z..B. 1-Ready 1

24-11: D.I.OS.2-T.Z.B. 1

Dames 2e team:
20-10: Winfred 2-T.Z.B. 2
31-10: T.Z.B. 2-te Zaanen
24-11: T.Z.B. 2-JOHEZ 5

8-2
4-6

0-10
7-3
3-7
6-4

0-10
10-0
0-10
0-10
10-0
10-0

6-4
0-10
5-5

afgel.

10-0
0-10
0-10

BURGERLIJKE STAND
11-17 November 1955

Geboren: Willem Pieter Charles,

z. van P.C. van der Sloot en C.

Kerkman.
Getrouwd: P. Paap en J. Huijs-

man; W. A. de Korte en M. G.
Heemskerk; R. Loos en J.J. Spiers;

E. Bol en. A. J. Bosman; C. van der
Meulen en J. de Vries.

18—24 November 1955.

Geboren: Franciscus Wilhelmus,
zoon van F. W. Castien en C. H. B.

van Kessel; Jeroen, zoon van H. de
Haan en M. A. J. Jansen.
Ondertrouwd: W. F. van de Wall

en F. M. Knies; A. P. R. Obermann
en M. Prohaska; S. R. Coppiëns en
T. G. Meijer.
Getrouwd: J. van Duijn en G. A.

van Staveren; C. Paap en A, W.
Bron; H. Smit en J. J. Zweije; J. C.

van Dam en K. E. Vossen; F. Voogd
en J. L. Wachendorff.

Voor stokvis
ZOUTE VIS en

DIEPVRIES KABELJAUW FILé.

Vishandel H. SCHUT
Kerkstraat 21 - Telefoon 2121

De reddingboot in actie

De Koninklijke Noord- en Zuid-
Hollandse Reddingmaatschappij
heeft er goed aan gedaan ter ge-
legenheid van haar 131e verjaardag
een foto-tentoonstelling te organi-
seren in „La Cave Internationale",
Herengracht 561, Amsterdam.

In dit kleine, intieme eethuisje

kan men rustig een kopje koffie

drinken en zich intussen te goed
doen aan kostelijk voedsel voor
het oog.
Want het is de Zandvoortse foto-

graaf C. v.d. Meulen, die regel-

matig in de gelegenheid is geweest
de oefeningen van de reddingboten
mee te maken. En dan niet alleen

bij mooi weerr maar vooral ook bij

zware storm, wanneer schepen aan
onze kust stranden. Een keurcol-
lectie van deze opnamen hangt aan
de muren van „La Cave Internatio-

nale".
Iedereen die steeds opnieuw het

spel van water en golven kan be-
wonderen moet deze kleine ten-
toonstelling gaan zien, het zal zijn

bewondering voorr het werk van de
Reddingmaatschappij vergroten.
Maar ook zal hij die bewondering

krijgen voor de vakkundigheid en
het open oog voor het juiste mo-
ment waarmede van der Meulen de
sluiter van zijn camera wist af te

drukken. Zeeziekte mag er dan niet
bij zijn want van de fotograaf
wordt op dergelijke momenten alles

gevraagd.

Door bijzondere omstandigheden
waren wij reeds dikwijls in de ge-
legenheid om kennis te nemen van
het mooie fotowerk dat door deze
Zandvoortse fotograaf wordt ge-
maakt. We moeten eerlijk beken-
nen dat het zien van deze goed ge-
slaagde vergrotingen ons opnieuw
de overtuiging heeft gegeven dat
van der Meulen met zijn speciali-

teit: de zee en alles wat daarmede
samenhangt, een goede keus gedaan
heeft. Nederland telt verschillende
goede fotografen die elk op hun
terrein specialist zijn geworden.
Van der Meulen is de fotograaf van
de zee, van het reddingswerk, van
de redders en van de bergers. En
als zodanig heeft hij zijn plaats
reeds veroverd.

Mogen we de verwachting uit-

spreken dat we hier in Zandvoort
ook eens een dergelijke collectie

foto's tentoongesteld krijgen zodat
oud en jong er van kan kennis
nemen. J.R.Sch.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Nov. berijdbaar

27 —,59 8,— 13,23 20,30 5,00-11,30

28 1,49 9— 14,09 21,— 6.00-12,00

29 2,37 9,30 14,56 22,— 6,30-13,00

30 3,25 10,30 15,43 22,30 7,30-13,30

Dec.
1 4,15 11,— 16,32 23,30 8, 14,30

2 5,04 12,— 17,23 —,30 9,00-15,30

3 5,53 13,— 18,12 1,— 10,00-16,00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

A. van der Wal met pensioen
Er is een gezegde: „alles weten,

is alles begrijpen" en aangezien wij
niet alles weten, kunnen wij óók
niet alles begrijpen, doch wel is

voor ons komen vast te staan, dat in
ons artikel over het met pensioen
gaan van adjudant A. van der Wal
bij het Zandvoortse politiecorps
dingen gezegd zijn, die wij in een
opwelling van spontaniteit en me-
deleven neerschreven, doch die
naderhand bleken te zijn ontstaan
door een eenzijdige voorlichting,

waardoor indrukken zouden kunnen
worden gewekt, die de gang van
zaken bij ons politiecorps zouden
kunnen schaden. Dit was vanzelf-
sprekend in 't geheel niet onze be-
doeling en achteraf bleek ons, dat
dit met pensioen gaan van adjudant
van der Wal een gevolg is van een
langzaam doorgevoerde reorgani-
satie van ons politiecorps, welke
in het belang van dit corps nood-
zakelijk wordt geacht. Wij stellen

er prijs op, dit met nadruk te ver-
klaren, omdat wij het zouden be-
treuren, indien ten aanzien van deze
zaak indrukken zouden worden ge-
wekt, waarvoor geen reden bestaat,

hetzij ten aanzien van de leiding
van ons politiecorps of van adjudant
van der Wal persoonlijk.

Geneest ruwheid en schraalheid

Propaganda-avond
Chr. besturenbond

In gebouw „Zomerlust" hield de
Christelijke besturenbond, afdeling
Zandvoort, Dinsdagavond een pro-
paganda-familie-avond, waarvoor
zéér grote belangstelling bestond.
De zaal was tot de laatste plaats

bezet, toen de voorzitter, de heer
P. Brüne, de aanwezigen -welkom
heette, in het bijzonder wethouder
W. van der Werff met echtgenote.

In de plaats van de heer H. van
Tilborg, die verhinderd was, trad
als propaganda-spreker op de heer
O. Dupont, hoofdbestuurder van de
Christelijke bond van politie-amb-
tenaren. In een gloedvol betoog
behandelde spreker in het kader
van de titel van het onderwerp:
„Christelijk-sociaal, nu!", de vraag:
„Wat doen wij met enkele actuele
vraagstukken in de Christelijke
vakbeweging?"
Een bijzonder goede keus bleek

deze avond te zijn geweest het
engageren van het amateur-klein-
kunst-ensemble „De Muzanto's", dat
onder de titel „De . doos van Pan-
dora" een programma vol verras-
singen bood, dat klonk als een klok,
bijzonder beschaafd, geestig en on-
derhoudend, waarmee de aanwezi-
gen zich kostelijk amuseerden.
Met veel genoegen kan de Zand-

voortse Christelijke besturenbond
op deze zéér geslaagde avpnd
terugzien.

KOPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Godsdienstoefeningen
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter. Cat. Znd. 47.

HERVORMDE KERK
Zondag a.s. 10,30 uur: Ds. R. H.
Oldeman. Onderwerp : „Generale
Inspectie"! (Ie advents predicatie).

7 uur: Ds. J. Hofman van Schie-
dam. Jeugddienst,
v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.

Spr.: Ds. J. van der Mije.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Dr. A. van Biemen, uit Bentveld-

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags-

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list, den Haag.

Jac. Koper
Dorpsplein 1 1 ,Te!.2872-3460

Begrafenissen en crematies.

Eerste Zandvoortse
rouwkamer-inrichting

Gelegenheid tot opbaren

Oefening Staalt Spieren
De gymnastiekzaal van de Wil-

helminaschool is klaar. Met genoe-
gen werd deze mededeling ont-
vangen, omdat vooral de grote
jeugdgroepen in deze ruime zaal
weer behoorlijk les kunnen krijgen.
Op 26 November a.s. worden in

het Zanderinstituut te Haarlem de
vaardigheidsproeven Ie en 2e graad
door de K.T.K. afgenomen. Van
onze vereniging zullen 7 leden zich
aan deze proef onderwerpen, waar--
van er één in de Ie graad uitkomt.
Het geheel staat onder leiding van
de heer J. Jagerman.

Blijf meester
over Uw zenuwen. Neem

Mijnha rdt's Zenuwtabletten
ljiWfliilH«|i^.ri^.y[.ftrafr

K.J.C. Zandvoort
Noortman toumooi. Zaterdag 12

Nov. speelde k.j.c. Zaandam tegen
Zandvoort b. Zaandam behaalde
20972 punten en 12 marsen. Zand-
voort b 19950 punten en 8 marsen.
Dinsdag 15 Nov. speelde k.j.c. De
vier azen tegen de dames De kla-
verbloem uit Bloemendaal. De vier

azen behaalden 22250 punten en 15

marsen; de dames Klaverbloem
20379 punten en 6 marsen. De lei-

ding is momenteel in handen van
De vier azen.

Zaterdag j.l. speelde K.J.C. Vrien-
denkring b tegen Centrum b uit

Haarlem voor het Noortman-tour-
nooi. Vriendenkring b behaalde
20957 p. 13 m. Centrum b 20504 p. en
8 m. — Dinsdag j.l. speelde K.J.C.
Populair uit Haarlem tegen K.J.C.
dames-Noord. Populair behaalde
22736 p. en 9 m. Dames-Noord 18773

p. en 7 m. — Woensdag j.l. speel-
de K.J.C. Zandvoort zijn 10e ronde
voor het clubkampioenschap. no. 1

Jan Paap; 2 P. Paap Cz.; 3 Wigbol-
dus; 4 H. de Munck. — Dinsdag
spelen dames-Noord b tegen Zand-
voortmeeuwen b.

Doe tijdig Uw keus uit onze RUIME SORTERING
ROOK-ARTIKELEN in feestverpakking.

Denk echter ook om. de goede wenk:
Een DENICOTEA-PIJP als geschenk!

Sigarenmagazijn TH. LADEN ER
Grote Krocht 25 - Telefoon 2900

Slagerij LA VBANDE
TELEF. 2432 KL. KROCHT 1

Uitsluitend eerste kwaliteit

Rund-, Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

iAMILfE-DRUKU/ERIC

STENCYLWERK' - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Voor

ST. NICOLAAS-
GESCHENKEN
naar '

Magazijn„HetWonderv,Zandvoort"
De zaak met de grootste sortering SPEEL-
GOEDEREN, ook in de bekende merken
zoals Jumbo, Dinky Toys, Sioliet Meccano.Trix,
ook electr. treinen, Match Box auto, Mobaco,
rieten poppenwagens, schoolborden.

Wij hebben te veel om op te noemen.
Ook in luxe en huishoudelijke artikelen hebben
wij een pracht collectie, o.a. Brabantia strijk-

plank ƒ39,90; Borstelgarnituren v.a. ƒ6,75;
Verlichte rooktafels; Portemonnaie's; Boldoot'
Eau de Cologne; Sola artikelen.

SWALUËSTRAAT 9 — TELEF. 2418
is achter de Haltestraat

Van Zaterdag aƒ tot 9 uur geopend.



Vereniging „De Haltestraat"
Onthoud een goede wenk: naar d'Haltestraat voor 't Sint Nic'laas geschenk!

IHBUIHflRHI^HH^HVHHBBH^BHBUflBHHiBiRHE

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) f 1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en M 1 QH
250 gr. RUNDVET \ * l

f
Z>\J

500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN .. ƒ2,25

Voor de soep: 1 kg. Kalfsschenkel
met veel vlees ƒ 1,

—

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en ) fAQR
100 gr. gebr. Rosbeaf S

l \Jjif%f

100 gr. Gebr. Rosbeaf en \ f f)7K
100 gr. Lunchmeat /

l \J
9
l **

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beaf ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

KERKMAN & LOOS
Vis en Conservenhandel

SPECIAAL ADRES voor
GEBAKKEN VIS
en VERSE GARNALEN.

Levering van uitsluitend

Ie kwaliteit verse zeeuis.

Haltestraat 16, Zandvoort

TELEFOON 2473

VIS BAKKEN 50 et per kg.

HEDEN ontvangen:
de nieuwe overheerlijke STOKVIS.

Succes agenda's

Dag-, week-, maand- Kalenders
Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.PH.VAE^ OEURSEN
HALTESTRAAT 12

Ook voor
Sint Nicolaas cadeaux:

Weet elk, waar Spoelder's
huisje staat,

En kent de weg,
die derwaarts gaat.

Spoelder's
Kappershuis
Voor dames en heren.

HaXtestraat U - Telef 2462

TELEFOON 2507

Een greep uit onze

ST. NICOLAAS-
GESCHENKEN

Hudora rolschaatsen, dubbele kogellagers ƒ22,75,
Hudora rolschaatsen, dubbele kogellagers, be-
stuurbaar ƒ28,50; Hudora rolschaatsen, dubbele
kogellagers, bestuurbaar, rubber wielen ƒ34,75;
Esmi rolschaatsen met levenslange garantie op
constructiewerk v.a ƒ 17,50

;

Grote sortering jongens voetballen v.a. ƒ10,50;
VOETBALSCHOENEN QUICK v.a ƒ12,95;
Voetbaltassen v.a. ƒ11,25; Voetbalkoffers v.a.

ƒ6,50; Volleybaltassen v.a. ƒ6,25; Hockeysticks
v.a. ƒ7,95; Hockeyklemmen ƒ2,40; Tafeltennis-
spellen v.a. ƒ5,95; Tafeltennisbats v.a. ƒ1,50;

Dam- en schaakspellen; diverse puzzles.
Trainingspakken' Noors model v.a. maat 4 ƒ21,75;
GROTE SORTERING Heren portemonnaies en
portefeuilles, sokken, anklets, sportkousen in wol
en nylon, Libelle Nylonkousen, Patentsteek
shawls v.a. ƒ4,90 ; Dubbele wollen shawls, tevens
als muts te gebruiken, diverse kleuren ƒ6,75;
Jongenspetten met bontrand ƒ4,65; Bromfiets-
petten ƒ5,50; Jongens overhemden v.a. ƒ5,25;
Heren overhemden, prima pasvorm .... ƒ12,55;
Herenvesten v.a. ƒ23,75; Damesvesten v.a. ƒ14,90;

Sporttruien, joppers, handschoenen, kinder-
pantalons, .dames pantalons, Hazewind Fixpool
pantalons, Noorse trekkers ijzersterk v.a. f18,50.

Sporthuis
„ZANDVOORT"
Haltestraat 36 Telef. 2131

Betoverende
aanbiedingen
voor het Sint Nicolaasfeest

Een keur van nuttige

en welkome geschenken!

Elegante JAPONNEN in alle prijsklassen, reeds vanaf ƒ19,75

Dames PEIGNOIRS, zware kwaliteit, satin feutre, in
prachtige dessins en kleuren ƒ21,50

Grote sortering DAMESROKKEN, Amerikaanse gabar-
dine, zuiver wol, Jersey en Tweed, vanaf ƒ14,75

Een grote keuze in „Sturka" artikelen
JACKETS, met Teddy gevoerd, leeftijd 6 jaar . . . .ƒ22,75

Damesmaten ƒ35,75

3/4 COATS met Peau de Pêche-voering in kinder- en
damesmaten, vanaf leeftijd 8 jaar ƒ33,75

7/8 Dames COATS ƒ59,50

„Sturka" DAMES-PANTALONS in diverse soorten en
kwaliteiten, vanaf ƒ19,50

Bekend om de onberispelijke pasvorm.

Een ongekende collectie in zakdoeken
KINDERZAKDOEKJES vanaf ƒ0,15
HEREN-ZAKDOEKEN, doorgeweven dessins ƒ 0,39

SWAN ZAKDOEKEN, in doosjes, (voor dames) per
stuk 70—60 en 50 et.

in dozen (voor Heren) per stuk . . . .ƒ1,50—ƒ1,25—ƒ 0,95

„Tip-Top" Dames-zakdoeken in doosjes met 3 stuks ..ƒ 1,20

„Tip-Top" Heren-zakdoeken in doosjes met 3 stuks ƒ 1,95

Pochettes, Manchetknopen, bretels,,

sokkenhouders, anklets, sokken.

HEREN-OVERHEMD, met modern vallende vaste boord
in prima poplin, reeds vanaf ƒ 7,95

In dassen een prachtige nieuwe collectie

Een prachtige geminderde DAMESKOUS ƒ2,95
Een ragfijne kristal-DAMESKOUS, alles 1ste keus ..ƒ 3,95
COCKTAIL-SCHORTJES in de nieuwste dessins ..ƒ2.50

Verder tal van leuke fautasie-sefvortjes.

Heren pullovers en vesten — „Delana" truien en broeken

Zware charmeuse DAMES ONDERJURK met kant en
grote volant ƒ 4.25

ENKALON DAMES ONDERJURKEN ". ..".7 ..
'7.

"f"f,
95"

In .HANDSCHOENEN voor dames, heren en kinderen de
nieuwste aanbiedingen in tal van soorten en kwaliteiten

KOMT U OVERTUIGEN ! — GEZELLIGE SFEER !

En natuurlijk deelnemer Sint Nicolaas- actie.

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 - Telef. 2087

Steeds een stap vóór !

Alléén-verkoop van de meest vooraanstaande binnen- en
buitenlandse fabrikanten.

in elk seizoen:

Chocolade van Groen
Ook de Sint stond verbaasd bij zijn tocht door de Haltestraat

over onze welverzorgde etalage met een unieke keuze aan

Sint Nicolaas geschenken
Doe als Sint Nicolaas en overtuigt U daarvan!

Voor jong en oud, voor groot en klein,

Zal er voor U een keuze zijn!

Chocolaterie Groen
Haltestraai 18 - Telefoon 3403

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

DONANDA Mi

II
Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410

'J LOEK VAN WENSEN.

Ook voor Sint Nicolaas geschenken
is dit een vaststaand feit:

„Donanda" heeft,

wat U graag geeft!

Sint Nicolaas betaalt
de rest voor U!

NYLONS 15 den., zwarte fantasie § O
hiel, van ƒ3,90 voor ï Wj

DE KAMPIOEN
FA NOTTEN

Deelnemer Sint Nicolaas actie.

Haltestraat 35

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Het speciaal-adres
voor Uw bruids- en grafwerk-'

Grote keuze in kamerplanten..

Elke dag verse bloemen!
Bestelt reeds nu speciale BLOEMSTUKJES

als SINT NICOLAAS-CADEAU.

8* Zwarte Piet

vmdt een keur aan

geschenken

boden
HALTESTRAAT 45

Allerlei surprises zakdoeken; Nylon kousen;
kanten kleedjes; Heren sokken, anklets; crépe
kousen, beige en grijs; Dames nachthemden;
Dames en Heren pyama's; Kinder pyama's.

VIJUPSTE
TEL. 2838 HALTESTRAAT 6

èé

TEL. 2838

Het adres
voor het betere speelgoed

Maak nu reeds Uw keuze uit onze
enorme sortering St. Nicolaas cadeaux

Trix electr. treinen; Hornby treinen m. garantie;
losse rails, wissels en kruispunten; Meccano-
dozen alle no. en onderdelen; Mobaco-dozen
voor huizenbouw; Schuco en Varianto auto's;

Dinky Toys en Matchbox, alle modellen;
Tafelbiljarts en voetbalspelen; sjoel-

bakken, dam- eni schaakborden; school-
borden in div. maten; schildpad-poppen
nieuwste uitvoering; poppenwagens en
wiegen; Steiff-pluche het onverwoest-
bare; Jumbo-spelen, complete voorraad;

Projectors en losse films; rolschaatsen in div.

uitvoeringen. Voor de groteren: „BIJOUX",
EAU DE COLOGNE's en LEDERWAREN.

„SCRABBLE"
het fascinerende kruiswoord-spel voor jong en
oud ƒ10,95. „Cross" goedkopere uitvoering ƒ5,90.

Practische en nuttige

Sint Nicolaas geschenken
vindt U bij:

DROGISTERIJ BLAAUB0ER
HALTESTRAAT 46 - TEL. 2392

Deelnemer Sint Nicolaas actie.

PENTO SCHEERCREAM .. ƒ1,25
NOACH's BLIK HAM ƒ 1,60

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging:

tmammBBamaamÊamtammmmÊiÊÊÊmmmimmmm



Komt voor Uw ST. NICOLAAS GESCHENKEN
eerst eens kijken bij

KERKSTRAAT 6 - TELEFOON 3486

Peereboom's Cadeauhuis
Uw keuze zal dan niet moeilijk zijn!

Advertentietarief losse

advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Iiefdadigh.adv. 40°/e red.

Bij contract belangr. kort.

'tt/fMTffSi

DAGMEISJE GEVRAAGD
voor hele of halve dagen.
Prettige werkkring. Hoog
loon. Meerdere hulp aan-
wezig. Mevr. Smit, Thor-
beckestraab 5 of 3'.

DIENSTMEISJE gevraagd
voor halve of hele dagen
en WERKSTER. Mevrouw
Kaars Sijpesteyn, Vuur-
boetstraat 8zw.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,— p. week.
T.Cv.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: Herenfiets
ƒ 25,—. Zo goed als nieuwe
banden. Swaluëstraat 29.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna
renlaan 44,

Telef. 39204.

van Bu-
Haarlem,

Een unieke
enorme sortering

gramofoon-
platen

zoals nog nooit eerder in
Zandvoort is geweest!

6 verschillende platen, met
leuke Sint Nicolaas liedjes

Keuze uit 12 merken

Speeltafels
met pick-ups, vanaf

f45,-

PLATENKOFFERS
PLATENREKKEN
PLATENALBUMS

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

klaar terwijl U wacht!

LEIDSEVAART 82
HAARLEM. TEL. 15634

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

GEVRAAGD VOOR DIRECT:

een juffrouw
in banketbakkerswinkel. Goed met vak bekend!
Verdiensten kunnen tenminste op gemiddeld
ƒ 50.- per week worden gesteld. Br. no. 6-12
bureau van dit blad.

Gezocht in Zandvoort:
vrij HUIS-ETAGE of FLAT (minimum 5 kam.)
eventueel gestoffeerd. Hoge huur geen bezwaar.
Br. no. 6-13 bureau van dit blad.

Van geslacht op geslacht...
In Zandvoort nu reeds méér dan 200 jaar
eet men bij voorkeur

Banketletters en
speculaaspoppen

van

Bakkerij W. v.d. Werff
GASTHUISPLEIN 3 - TELEFOON 2129

De jaren vergingen de kwaliteit bleef'.

VEILING
van MEUBILAIR EN PENSION GOEDEREN
op Donderdag 1 December

des morgens 10 uur in veilinggebouw „De Witte
Zwaan", (Dorpsplein), w.o. Moderne Mahonie
Slaapkamer, Am. modern Bankstel, Eiken
Linnenkast, Dressoirs, Tafels, Stoelen, Club-
fauteuils, Ledikanten met toebehoren, Trap-
naaimachine, Radio-toestel, Schilderstukken,
Commode's, enig koperwerk, Vloerkleden, Lopers
en andere huishoudelijke artikelen.

Tevens, wegens reorganisatie van Hotelbedrijf:
Hotel porcelein, Lakens, Tafelkleedjes, rollen
Cretonne stoffen, Kolenfornuis, Gasoven, Electr.
Ijskast, enige Vitrine's, en wat verder te be-
zichtigen is op Woensdag 30 Nov., van 10-9 uur.
Inlichtingen dagelijks. Telefoon 2164.

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 3421

Ruime sortering

jongens en meisjes speelgoed

ELEC. TREINEN
MECCANO DOZEN
MECHANISCHE AUTO'S

DINKY TOYS

POPPEN enz.

TEDDYBEREN enz.

GEZELSCHAPSSPELLETJES

ngrijk bericht

uit het

hoofdkwartier

van

Sint Nicolaas!

Op de Zaterdagen 26 November en 3 December wordt

een ieder in de gelegenheid gesteld, bij de firma

Nooy zijn schoen te zetten bij de schoorsteen.

Op vertoon van 10 gulden aan cassabons brengt U
Uw schoen op bovengenoemde dagen; de dag na de

inleveringsdag kan de schoen met de verrassing van

Sint Nicolaas weer worden afgehaald. Groot of klein,

een ieder brengt zijn schoen en bovendien krijgt U
óók Uw Sint Nicolaaszegels, maar als extra gift van

Sint Nicolaas, heeft hij de firma Nooy opdracht ge-

geven dat hij de schoenen mag neerzetten bij de

schoorsteen Grote Krocht 20, naast de étalage van

Nooy, dus voor een ieder zichtbaar!

Herauten zullen op originele wijze dit nog

eens aan de Zandvoortse ingezetenen bekend maken.

Schrijf duidelijk Uw naam en adres in de schoen,

leeftijd en geslacht. Sint Nicolaas en zijn knechten

doen de rest.

Koopt allen dus bij Nooy, de modezaak van Zandvoort.

Bij besteding van elke gulden een Sint Nicolaaszegel

en bij tien gulden aankoop Uw schoen zetten voor

buitengewone extra verrassingen, a.s. Zaterdag, dus

morgen, mag U Uw schoen reeds inleveren.

Ook voor Uw
St. Nicolaas-

cadeaux:
&^*g£

NOOY
ZANDVOORT

Zie onze etalage's Grote Krocht, Raadhuisplein
en de etalage van ingeleverde schoenen op Zondag a.s.

In Zandvoort eet men FRUIT
van

DB SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

ABrtl Prinsesseweg 15DUL Telef. 2066

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR.
Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

Iedere Woensdagavond
aanvang 8 uur:

Prijsklaverjassen
in Restaurant „La Mer"

Zeestraat 26.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te 'ontbieden!

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

Taxi?
SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 25 t.tn. Zondag 27 November 8 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
JANE POWELL - JEKF RICHARDS
HOWARD KEEL in:

N

7 broers zoeken
7 meisjes

De vrolijke ondeugende idylle van 7
trouwgrage bruidjes, geschaakt door 7

verliefde broers. Alle leeftijden.

Dinsdag 29 Nov. en Woensdag 30 Nov. 8 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
ROBERT TAYLOR - AVA GARDNER
MEL FERRER in:

Ridders van de
ronde tafel

Een overweldigend schouwspel met een
rolbezetting van duizenden.

Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 27 Nov. en

Woensdagmiddag 30 Nov. - 2.30 uur

presenteren wij U de uitzonderlijke Hol-
landse film

Sjors van de
rebellenclub

Alle leeftijden.

MAANDAG 28 NOVEMBER GERESERVEERD
voor de ZANDV. BESTUURDERSBOND.

DONDERDAG 1 DECEMBER GERESERVEERD
voor de SCHOOL, - SINT NICOLAASFEESTEN.

HET show- en amusementsorkest voor Uw
feestavonden, bruiloften en partijen is het
ensemble

JAN KEMP
en zijn solisten
v.h. „DE NOTENKRAKERS".
Zij brengen U sfeer en stemming. Elke
Zondagavond! te beluisteren in Zomerlust.

Aanvragen en inlichtingen: J. Kemp, Kerkstr. 35
of telefonisch: Zandvoort K 2507 - 2452;

Haarlem K 2500 - 34238; Haarlem K 2500 - 19174.

ir„TA-HWA

Directe import van alle

emNSSë ARTlK&lëN
De enige zaak in Nederland
met zulk een grote sortering.

KERKSTRAAT 1 - ZANDVOORT - TEL. 3008

niet nodig hebt
is voor een dubbeltje te duur!

Maar als U een

CENTRIFUGE of
STOFZUIGER
werkelijk nodig heeft, dan kunnen wij U
daaraan helpen voor

f 2,50 per week.
Ook voor TAFELBESTEKKEN en KEUKEN-
UITZETTEN verlenen wij dezelfde service.

Voor inlichtingen even een berichtje aan:
Vert. Handelsondern.

„RIVAAL"
HOGEWEG 36.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 Telef. 27Ö3

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd
KERKSTRAAT 9

- TELEFOON 2150



TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

SINT NICOLAAS
brengt U sfeer en. ge-

zelligheid met een

nieuw PHILIPS
KADIO-TOESTEL.

-BtAttmgS-

PhiXips Radio 1956, toestel voor
toestel in de roos ! _

Philips Radio „Bi-Artipli"; 2 ge-
scheiden geluidskanalen met elk. een.

eigen versterker

!

Philips Radio met visserijband
ƒ198.- of ƒ2.50 p. w.
Philips platenspeler v." inbouw
ƒ79.- of ƒ1.- p. w.
Philips Radio met platenspeler,
staand model, opneem-element met
diamant, opbergruimte voor pla-
ten ƒ598.- of ƒ8.- p. w.
Philips hoootezou: U blijft de hele
winter fit. Raadpleeg Uw huisarts!
Gramofoonplaten: leuke kinder-
platen: St.-Nicolaasliedjes, kinder-
liedjes. Ruime sortering 45 t. en
L. P. platen.

Huis/k geschenken: stofzuiger, was-
machine, koelkast, droogmachine,
broodrooster, strijkbout, koffiemo-
len, Kerstboomverlichting, etc.

Komt U eens kijken en. luisteren?
Wij regelen desgewenst op prettige
wijze de betaling met U.

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

G. J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hülpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

DAMES! Denkt U er om
a.s. Maandag om 8 uur begint
de Sint Nicolaas

Bak- en Kookeursus
Wij verwachten U gaarne op
tijd in gebouw Tolweg 10. ,

De commissie «. huish. en
gezinsvoorl. te Zandvoort.

UW POPPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.»
Het eerste elftal speelde te Am-

stelveen tegen nummer drie van de
ranglijst H.I.C. En evenals in de
thuiswedstrijd werden ook nu weer
de punten gedeeld (0-0).

Het tweede heeft een lastige klip
weten te omzeilen. Amsterdam 6

werd nu met 2-0 verslagen.
Het derde elftal speelde 1-1 gelijk

tegen Saxenburgers. Het eerste
dameselftal won met 1-0 van Straw-
berries 3. Het 2e dameselftal ver-
loor met 5-1 van V.V.V. 2.

Het jongenselftal won verdiend
met 1-0 van B.M.H.C. c.

Programma voor a.s. Zondag:
Heren: Z.H.C. 1-Pinoké 2 14.45 u.

Z.H.C. 2-Pinoké 4 13.15 u.

B.M.H.C. 8-Z.H.C. 3.

Z.H.C. 4-Saxenburgers 2 12 u.

Dames: H.B.S. 4-Z.H.C. 2.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. C. F. M. Robbers,

Koninginneweg 34, Telef. 2813.

Dienst v/ijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Enthousiaste ontvangst St. Nicolaas
Op spontane en enthousiaste

wijze heeft Zandvoort Woensdag-
middag Sint Nicolaas ontvangen,
welke door het „Sint Nicolaas
Comité 1956" werd voorbereid en
die uitstekend bleek te zijn georga-
niseerd. Om twee uur vertrok de
stoet — de Sint op een schimmel
en begeleid door drie zwarte Pieten— van de tramhalte „De Tol" aan
de Kostverlorenstraat, voorafge-
gaan door het comité van ontvangst
en het tamboercorps van de Zandv.
Muziekkapel. Om ruim half drie
arriveerde men onder voortdurend
groeiende belangstelling bij het
Raadhuis en er zullen op dat mo-
ment slechts héél weinig Zand-
voortse kinderen nog thuis zijn ge-
weest, want het stille Raadhuis-
plein was herschapen in een jui-
chende en zingende mensen-massa,
in hoofdzaak moeders met kinderen.
Nadat de Sint de treden van het

raadhuis had betreden, werd hij bij

de ingang begroet door de direc-
teur van stichting „Touring Zand-
voort",, de heer J. Th. Hugenholtz,
mede in tegenwoordigheid van de
echtgenote van Zandvoorts burge-
meester, Mevrouw M. van Fenema-
Brantsma, daar de burgemeester
wegens dringende ambtsbezigheden
buiten de gemeente vertoefde

;

voorts Zandvoorts gemeente-secre-
taris, de heer W. M. B. Bosman en
het dagelijks bestuur van, stichting
„Touring Zandvoort". De Zandv.
Muziekkapel speelde ter verwel-
koming enkele ' Sint Nicolaas-
liederen, waarna de heer Hugen-
holtz de hoge gast verwelkomde en
o.m. memoreerde, dat dit gebeuren
naast een persoonlijk genoegen voor
hem, voor Zandvoort een grote
feestdag betekende, waarvan een

ontspannende en verjongende in-
vloed uitgaat, welke in deze tijd

niet kan gemist werden. Waar de
Sint verschijnt, verschijnt immers
tevens de saamhorigheid en daar
Zandvoort staat aan de vóór-avond
van grote plannen, zal slechts1 in
deze sfeer van saamhorigheid en
wederzijds begrijpen daaruit iets

goeds voor de badplaats kunnen
voortkomen.
Nadat, begeleid door de kapel,

een twee-tal Sinterklaasliedjes
spontaan over het plein hadden ge-
klonken, dankte Sint Nicolaas voor
de grandioze ontvangst, waarna hij

zich ontpopte als een gezellig cau-
seur, die met zijn leuke grappen de
jeugd op het plein deed schater-
lachen, toen hij o.a. een pakje door
een der zwarte Pieten aan de heer
Hugenholtz liet overhandigen, dat— nadat het was uitgepakt — niet
voor deze bestemd bleek te zijn,

doch voor Nelleke Dees, daar het
een neger-popje bleek te bevatten,
waarna dit driejarig meisje onder
grote hilariteit van de aanwezigen
door de Sint op het bordes werd ge-
roepen, dit cadeautje reeds nu van
hem in ontvangst mocht nemen,
waarna zij, gezeten op de arm van
Sint Nicolaas op leuke wijze „Sint
Nic'laas kapoentje" zong. Het pu-
bliek leefde met dit alles vanzelf-
sprekend zéér mee.
Nadat met gulle hand pepernoten

waren gestrooidv vertrok de Sint
met zijn gevolg naar zijn tijdelijk

Zandvoorts verblijf in de Halte-
straat no>. 4, omstuwd door een
juichende, joelende kinderschare,
zodat het hem en zijn Pieten de
grootste moeite kostte met behulp
van de politie dé deur tefbereiken.
Tot 5 December zal de Sint hier elke

Woensdag- en Zaterdagmiddag
aanwezig zijn, om de Zandvoortse
jeugd — begeleid door hun ouders— te ontvangen, en de mooie ca-
deaux uit te reiken, die op ingele-
verde opplakvellen met zegels, in
verband met de door de gezamen-
lijke winkeliers opgezette actie,

die ook nu weer zéér inslaat, be-
schikbaar zijn gesteld.

Zandvoort heeft deze Woensdag-
middag de Sint Nicolaastijd inge-
zet op een wijze, die bijzonder ge-
slaagd mag worden genoemd.

Zilveren jubilea

Dezer dagen was het 25 jaar ge-
leden, dat de herenj J. van Sluisdam
en S. Slagveld, deel uitmaakten van
het bestuur van de instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon te
Zandvoort. Het gemeentebestuur
heeft in verband met dit feit de
jubilarissen een schrijven doen toe-
komen, waarin het college o.m. zijn

dank betuigde voor de vele arbeid,
welke door hen met grote trouw en
toewijding was verricht, inzonder-
heid in het belang van degene, die
zorg behoefden.

Dit schrijven ging vergezeld met
een stoffelijk blijk van waardering.

Vechten en Dienen

Op 1 Dec. zal in de zaal van „Zo-
merlust", Kosterstraatö, alhier, de
geluidsfilm „Vechten! en Dienen"
worden vertoond. Aanvang 8 uur.

Dezeplmïs het resultaat van een
prijsvraag, die werd uitgeschreven
door de landelijke stichting „Prote-
stantse gezondheidszorg.. „Vechten
en Dienen", een speelfilm met do-
cumentare inslag, toont het leven in
onze ziekenhuizen, gevat in een om-
lijsting van het leven van alledag, in

en buiten het ziekenhuis.

Zandv. Schaakclub
De laatste partijen in de eerste

ronde van de clubcompetitie zijn

gespeeld. Vier afgebroken partijen
zijn nog niet beslist en acht uitge-
stelde moeten nog worden gespeeld.
De uitslag van 10 November werd:
Janssen-Termes Jr. 1-0
Kappelhof-Hogen Esch Jr. 1-0
Steiner-Bais (regl.) 0-1
Kop-Verhaert '/«-Vs

Kroon-de Jong , 1-0
Roskam-v.d. Brom 1-0
Eldering-Slijkerman 1-0
Haagen-v. Duyn 0-1
v. Keule-v. Coeverden (regl.) 1-0
Molenaar-v.d. Staay (regl.) 1-0
Mühlenbruch-Hogen Esch Sr. 0-1
Slagveld-Drommel 0-1

De vorige week werd de uit-

slag van verschillende inhaalpar-
tijen en) beslissingen van afgebroken
stellingen als volgt:

de Jong - Kop 1-0 Ver-
haert-Roskam 1-0; v. Duijn-v. Keu-
len 1-0;; Slijkerman-Haagen 1/2-1/2;

Eldering-v. Coeverden 0-1; v. d.

Staay-Slagveld 0-1; HogenEsch Sr.-
Molenaar 0-1. De laatstgenoemde
partij, evenals v. Keulen-v. Coever-
den zijn de vorige week onjuist als

reglementair beslist opgegeven.

«Bridgen voor pleizier»

Dinsdag werd de uitslag van de
onderlinge wedstrijd in:

N.Z.: 1 Mevr. v. Straaten-Hr. Vle-
ming 59 pt.; 2 Hr. Gebe m/wissel-
partner 56,5 pt.; 3 Hr. v. Straaten-
Hr. de Jong 55pt; 4 dames Claassen-
des Bouvrie 52 pt.; 5 dames Rekké-
Gebe 47,5 pt.; 6 dames Gebe-Ber-
geyk 36 p.

O.W.: 1 dames den Belder-Boden-
hausen 56 pt.; 2 dames Vleeming-
Kuyters 55 pt.; 3 dames Snijer-de
Jong 52,5 pt.; 4 fam. v. Wonderen
44,5 pt.; 5 dames Berkhout-Dirksen
42 pt.

0. fe0**
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't Is prettig iets te geven waar de ander echt blij mee is.

Bezoekt U juist nu even onze zaak om een keuze te

doen uit onze uitgebreide collectie

GESCHENKEN

Iets goeds, dan van KORT
Nylonkousen
zeer voordelig . . 3,45 2,85

Zeer fijne PERLON
kousen 3,70

NET NYLONS 4,95

STRETCH NYLONS
alle kanten rekbaar.. 6,65

De bekende
JOVANDA'S

4,50 » 3,95 3,50

' LINKSGEWEVEN
KOUSEN 1,95 M8

Zijden
HALSDOEKJES
div. kleuren 0,95

Peignoirs
gebloemd flanel

20,95

Zijden PEIGNOIRS
met geruwde binnen»
kant .... 36,95 * 27,75

21,75

Grote sortering

dameszakdoekjes
50 * 38 * 28 * 0,17

Leuke surprises in alle mogelijke uitvoering

KINDER ZAKDOEKJES
met aardige voorstellingen 30 » 0,28

HEREN ZAKDOEKEN
geruit .... 82 » <50 -- 47 = 0,37

WOLLEN SHAWLS
patentsteek,
diverse kleuren 3,Z5

Wollen
DAMES SHAWLS

2,70 = 3,85 2,30

NAPPA DAMES
HANDSCHOENEN „ „„

10,95 8,95

DAMES TRUITJES
prima wol 19,4512,25

DAMES VESTJES
gestreept en effen _ . _.

19,9514,15

MEISJES VESTJES
div. kleuren .... 10,95 8,95

Wollen -

BEDJASJES .... 9,65 7.65

Wollen SLAAP*
SOKKEN 4,95 3,25

Zwanendons dames
NACHTHEMDEN

11,75 9,95

Dames PYAMA'S
prima zwanendons

12,5511,95

Leuke FANT.
SOHORTJES, ruime „
keuze .... 3,95 = 3,55 2,80

Heren OVER*
HEMDEN met vaste
boord . . 10,95 » 9,95 8,45

Grote sortering
HEREN DASSEN „ „

2,95 = 1,95 1,30

WOLLEN SOKKEN
kort en lang model

2,60 . 2,40 1,80

100% NYLON ' , <B
SOKKEN 4,85 3,10

HEREN VESTEN
m. lange mouw 26,2017,95

CHARM. ONDERJURKEN
met mooie kant 5,25 3.85

WASZIJDEN ONDERJURKEN
roet kant 6,65 * 5,25 4,65

NYLON ONDERJURKEN
met pracht strookgarnering 9,65

JASSCHORTEN
in effen en bloem»
dessins 13,7511,95

NOORSE WANTEN „
3,95 2,95

GEBREIDE
WANTEN
pasteltinten 3,85

HEREN TRUIEN „
div. kleuren .... 26,4523,45

HEREN KAMER*
JASSEN, diverse
kleuren 37,95

Wollen GEBREIDE
'HEREN HAND»
SCHOENEN ... 4,45 3,25

Nappa
herenhandschoenen

prima kwaliteit 12,95 * 11,75 9,75

KORT

KIKl
KWALITEIT

HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

ZANDVOORT
Grote Krocht

Telefoon 2666



Wat weten wij

(Vervolg)

van de geneeskracht O
van zeewater en zee-klimaat a

Men. zou de vraag kunnen stellen— en die vraag is reeds meermalen
gesteld — wat de Zandvoortse
commissie van drie, bestaande uit
Zandvoorts burgemeester, Mr. H. M.
van Fenema en de heren Hugen-
holtz en Longayroux respectievelijk
als directeur en lid van het dagelijks
bestuur van stichting „Touring
Zandvoort" ertoe gebracht heelt,
een nader onderzoek te gaan instel-
len naar de huidige stand en ont-
wikkeling van de zee-geneeskunde,
welk onderzoek enkele maanden
geleden plaats had. Het antwoord
hierop is o.i. al héél eenvoudig.
Zeker zijn deze heren niet gegaan
als experts op dit gebied, integen-
deel, zij waren van de ontwikkeling
van de gang van zaken net zo
weinig op de hoogte als U en ik,

maar wèl hadden zij vernomen van
vele badgasten, die Zandvoort deze
zomer bezochten, dat de Thalasso-
therapie vooral in Duitsland tot

grote ontwikkeling was gekomen
en zich steeds meer ging uitbreiden.
Vele duizenden trekken er jaarlijks

heen uit vele landen in ons wereld-
deel en. zij redeneerden, dat het dus
de moeite waard zou zijn, een en
ander eens nader te gaan onder-
zoeken, óók al, omdat vele bad-
gasten deze zomer uitermate ver-
baasd bleken, in onze gemeente een
dergelijk kuur-oord niet meer aan
te treffen, in tegenstelling tot voor-
oorlogse jaren, toen men die wèl
rijk was. (Groot Badhuis en Bad-
huis Zeeduin). In Duitsland ging
men er na de oorlog mee dóór, in
ons land niet meer. Waarom niet?

Wij weten het niet.

En wanneer deze commissie van
drie bij zichzelf had overlegd, dat
zelfs wanneer 10°/o van al hetgeen
er op genezingsgebied in deze Duitse
Noordzee-badplaatsen werd bereikt,

op waarheid berustte en de rest

naar de wereld der fantasie en
schijn moest worden verwezen, het
tóch de moeite waard zou zijn,

hiernaar eens te gaan informeren,
omdat uit toeristisch oogpunt een
dergelijk kuuroord vooral op buiten-
landers grote aantrekkingskracht
uitoefent, dan nóg zou deze com-

'missie deze informatieve reis niet

voor niets hebben gemaakt, omdat
Zandvoort bij zulk een kuuroord, al

was het zelfs alleen maar als trek-
pleister voor het internationaal
toerisme, slechts wèl kon varen.
De door hen opgedane gegevens dan
uit te wisselen en nader te bespre-
ken met allen, die hiervoor in aan-
merking zouden komen, lag daarbij
als een vanzelfsprekend iets.

Maar deze commissie is enigszins
verbluft van haar informatieve reis

teruggekeerd, want hetgeen zij

hebben gezien, overtrof hun stoutste
verwachtingen. Men bouwt geen

peperdure inrichtingen, geen sana-
toria en inhalatoria, men bindt
geen vooraanstaande medici aan
deze inrichtingen, wanneer niet op-
vallende resultaten zouden zijn en
nog steeds worden bereikt. Dat ge-
beurt in vrijwel alle badplaatsen
aan de Duitse Noordzeekust, in

Norderney, in Cuxhafenj, in Borkum
op de Sylt-eilanden en in vele
andere badplaatsen, waar een staf
van professoren, doktoren en ver-
plegend personeel zomer en winter
zich wijdt aan deze zee-genees-
kunde. En nu kan de nuchtere
Hollander mij véél vertellen, maar
het wil er ,bij mij niet in, dat al

deze mensen — die toch zeker niet
onder de kwajongens op medisch
gebied mogen worden gerekend —
aan deze therapie al hun kunde,
ijver' moeite en geduld zouden be-
steden, wanneer geen resultaten
zouden worden verkregen. Integen-
deel, zij werken met grote inspan-
ning verder, omdat zij weten, nog
slechts aan het begin te staan van
alle ontdekkingen die de zee op
medisch gebied in zich draagt. Uit
voorgaande artikelen bleek dat
toch wel overduidelijk. Doen wrj
onze Hollandse medische weten-

schap tekort, wanneer wij dit con-
stateren? In geen geval. Ik weet
wel, dat onze Hollandse medische
wetenschap op een zéér -hoog peil

staat en allerwegen wordt geroemd,
misschien wel op een hoger peil

dan die van onze naburen, doch dit

impliceert m.i. in geen geval, dat
de Duitse medici bij het bestuderen
van de zeegeneeskunde en de steeds
verder vorderende toepassing daar-
van, zich op een dwaalspoor zouden
bevinden.

Dr. F. Hesse, verbonden aan het
stedelijk ziekenhuis te Norderney
schrijft over de invloed van het zee-
water en zeeklimaat op huid- en
stofwisselingsziekten oja. het vol-
gende'. „De gunstige invloed van
het Noordzeeklimaat op huidziekten
is al verscheidene jaren bekend en
niemand minder dan Buschke heeft
hierop reeds in 1929 de aandacht
gevestigd. Niettemin werd pas in de
laatste jaren de attentie der medici
meer in het bijzonder op dit gebied
gevestigd. In de laatste jaren heb-
ben gerenommeerde klinieken voor
huidziekten uit de meest onder-
scheiden gebieden in Duitsland, bij-

zondere gevallen voor klimatolo-
gische behandeling in het zieken-
huis van Norderney doem opnemen.
Deze huidziekte-patiënten blijven
meestal acht weken in het zieken-
huis, en in 1951 konden in 25 ge-
vallen van patiënten in de leeftijd

van 5-14 jaar met kuren van 6 tot

12 weken uitstekende resultaten
worden geboekt.

Wordt vervolgd.

Schoonheidscommissie
Tijdens de behandeling van de

gemeentebegroting op Woensdag 16
December hekelde de heer C. Sle-
gers, — evenals hij dat reeds deed
tijdens de» algemene beschouwingen
van Dinsdagavond 15 November —
opnieuw op felle wijze de prak-
tijken van de schoonheidscommissie.

„Niemand durft iets te zeggen", zei

spreker, „want men vreest rancune,
doch men ziet in Zandvoort

#
geen

schoonheid van deze schoonheids-
commissie. Bovendien hebben deze
mensen een véél te grote dictatoriale

inslag". Spreker verklaarde zich

daarna voor een schoonheidscom-
missie, maar niet op deze wijze en
deelde mede, te zullen voorstellen
de betreffende begrotingspost te

schrappen, indien hij geeni bevredi-
gend antwoord zou ontvangen.

Hr. Tates bepleitte eveneens, dat
de schoonheidscommissie wat water
in de wijn zou doen, omdat het ten-
slotte alleen maar een . adviescom-
missie is, die echter in de moderne
hoek blijkt te zitten, óók wat het
bepalen van kleuren betreft, waar-
na spreker deze moderne opvattin-
gen aan een nadere, niet bepaald
vleiende beschouwing, onderwierp,
waarna hij als zijn mening kenbaar
maakte, dat het verlenen van meer-

Harriet Hubbard AYER
PARIS Produits de Beauté

Parfums Christian Dior

In Zandvoort verkrijgbaar bij

:

I.AUKEMA
HAUTE COIFFURE

v.h. Chef-kapper

m.s. „Oranje"

*
Nieuw ontworpen herfst-coiffure's als variatie op Ligne „Arlequin".

Tramstraat 11 - Telefoon 2723
Wij geven V gaarne deskundig advies voor Uw haarverzorging.

Onze keuze SINT NICOLAAS GESCHENKEN
voor dames en heren is werkelijk enig!

wrw>>if>»wwr>«wr<B>M%«w>ft«wMW

Modehuis S. Piller
KERKSTRAAT 4

Dames, de Sint is bij ons gearriveerd
met een schat aan nouveauté's

Wij bieden U reeds BEELDIGE PULLOVERS .... vanaf ƒ 12,95

Een SCHATTIGE PLISSEEROK voor ƒ19,75
Origineel Engelse MELTON PANTALON nieuwste model ƒ 16,75

enz. enz. enz.

MAAR, wij brengen U een sortiment in PUIXOVERS, VESTEN en
TRUIEN, dat U zelfs in Amsterdam en Haarlem met een lantaarn

zult moeten zoeken.

Het allernieuwste op het gebied van FRANSE
en ITALIAANSE HAUTE COUTURE.

m*L

Wij brengen U ter ere van Sint Nicolaas
enkele model pakken in zuiver wollen
jersey, waar U alleen mee Zoor! daar
hier geen tweede van gemaakt worden.

Gedurende de 4 weken dat wij geopend rs" spreekt men reeds
over onze STOFFENAFDELING en onz- MEISJESKLEDING is

al bekend geworden.

Onze artikelen zijn werkelijk dankbare en aparte geschenken.

Het betere genre van Zandvoort!
De dame met verfijnde smaak, vraagt cadeaux van onze zaak!

dere vrijheid dringend nodig was.
Hr. Gosen wilde de heer Slegers

als lid van de commissie daaraan
toevoegen, waarvan deze zichtbaar
schrok en met zijn handen besliste

afwerende gebaren maakte.
Ir. van Kuijk zou eerst de schoon-

heidscommissie willen horen, alvo-
rens een oordeel uit te spreken en
Hr. Koning bepleitte uitbreiding

der commissie, opdat 'n soepeler op-
treden verkregen wordt, speciaal in

kleine, onbeduidende zaken.
De voorzitter stelde voor, de ge-

hele kwestie om prae-advies in
handen te stellem van B. & W., die
dan de commissie zal horen en de
raad daarover inlichten.

'n La Mer menu
voldoet U!
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Hr. Weber , verzocht daarop, óók
de door deze commissie gedupeer-
den te horen en wees op de vieze
bruine kleur, die in de Kerkstraat
moet worden toegepast, terwijl
Zandvoort van licht en fleur en
kleur leven moet, waarna de burge-
meester óók het horen van deze
gedupeerden toezegde.

Wij zouden op dit laatste — als

het meest belangrijke — extra na-
druk willen leggen. Want deze ge-
dupeerden zijn er en het is niet
alleen de heer Slegers die het
moeilijk samenwerken met deze
commissie ondervond.

Daar is het geval van een inwo-
ner in onze gemeente, die in zijn

zomerhuis — dat nota bene niet
eens van de straat af zichtbaar is,

omdat hij dat artistiek en leuk
vond, een rond raam wilde laten
maken en eveneens een ronde boog
boven de deur. Hij vroeg het aan
bij deze schoonheidscommissie, maar
kreeg nul op 't request, want het
moest een vierkant raam worden
en óók een vierkante bebouwing
boven de deur.

Daar was het geval van de heer
D. Petroviteh, die zijn bodega in
de Kerkstraat opnieuw wilde laten
schilderen. Hij liet een keurcollectie
kleuren zien, die hij daarvoor had
gedacht, maar geen van die konden
de goedkeuring van de schoonheids-
commissie verwerven, hij mocht
wèl schilderen, maar dan in de
kleuren, die de - commissie voor-
schreef en dat wilde de heer Petro-
viteh nu beslist niet!

En dan ligt daar nog het geval
van de heer Sauveplanne aan de
Zuidboulevard in de beroemde en
welhaast berucht geworden kwestie
van het „oranje-huis".
Wij hebben over dit alles lange

tijd gezwegen, doch nu men er in

het openbaar over praat, is zwijgen
niet langer de aangewezen weg. Wij
hadden gemeend, dat deze schoon-
heidscommissie, na alles, wat er
over is en wordt gezegd — en dat
dateert niet van de laatste weken —
eindelijk wel eens met een verkla-
ring uit de hoek zou zijn gekomen,
om haar standpunt uiteen te zetten.
Maar deze commissie zwijgt als het
graf, terwijl menige commissie
reeds lang uit zichzelf zou verdwe-
nen zijn, wanneer zulke dingen, in

het openbaar werden en worden
gezegd. Men maakt met zijn blijven
zwijgen zich zeker niet populair.
Zou het — evenals met de advies-
commissie voor huisvesting — een
tweede „doofpot-affaire" worden, of
zal na het horen van de gedupeer-
den en de commissie deze zaak,
waarvoor velen in ons dorp zich
interesseren — en die een publieke
aangelegenheid is geworden, klaar-
heid worden gebracht in een wel-
haast onbegrijpelijke geschiedenis?

(Vervolg).

Het klinkt wat ongeloofwaardig,
doch het is niettemin een feit, dat
er in de 17de eeuw in Zandvoort
nog geen aardappels werden ver-
bouwd en dat de landbouw in die
tijd .nog slechts bijzaak was. Daar-
over later nog méér. Hoofdzaak was
de visserij, want Zandvoort was een
vissersdorp in hart en nieren. Mede
daardoor werd er geen belasting
.geheven, althans geen dorps-belas-
ting, doch bij de toeneming der
uitgaven werd in het jaar 1678 een
keur gemaakt, waarbij het zgn.
„duitjes-" of „oortjes-geld" werd
ingesteld. Men hief een belasting op
de gevangen vis en daar de visser
deze weer op de koper verhaalde en
deze op zijn beurt weer op de con-
sument, werd het een belasting, die
op de inwoners niet merkbaar
drukte.
Wij laten hier de woordelijke

tekst van deze keur volgen:

„Extract uit de keure van Sant-
voort, gemaakt bij de geregte met
approbatie van den heer Wijnand
van Vianen, eerste raad van Zijne
Excellentie van Brederode en zijn
illustre persoon ' alommer'e presen-
terende. Op den 8sten October 1678.

Eerstelijk, dat van nu voortaan bij

ieder stuurman van alle schuiten, 't

zij groot of klein, die van dit dorp
komen te visschen, van nu gehou-
den zijn te geven van iederen gul-
den, die zij van hun visch beschou
wen, één duit en voorts daar en
boven verobligeerd zullen zijn alle

Zaterdagen aan den schrijver van
den schuiten pertinent en oprecht te
moeten opgeven, alle de visch, die
zij te gelden niet gedaan of ver-
kocht hebben, op poene bij nalatig-
heid te verbeuren telken reize 52
Kennemer schellingen voor den
officier.

Ten tweeden, dat alle de visch,
van hoedanige conditie die ook
moge zijn, geen uitgezonderd, de-
welke door de zeelieden van dezen
dorpe 't zij met haar wagens of iets

anders in de stad Haarlem of Am-
sterdam vervoerd worden en aldaar
verkocht, de zeeluiden gehouden
zullen zijn van 't geld, 't welk zij-

lieden van dezelve hunne visch
zullen komen te beschouwen of
bedingen, zullen betalen van den
gulden één oortje, onder verbinte-
nisse van opregte aangeving en
boete als voren in 't eerste artikel
gestatueerd.
- Ten derden, dat alle de visch-
koopers gehouden zullen zijn, van
ieder hoopje visch van alderhande
soort, hoedanig die ook mag zijn,

die op het strand van dezen dorpe
en deszelver vrijdom verkocht
wordt, zullen betalen van dat
boven de 5 stuivers beloopt tot 3

guldens toe, één duit, maar ren-
derende boven de 3 gulden één
oortje of 4 penningen Hollands, 't

welk mede plaats zal hebben van
alle buiten-ingezetenen en personen
die alhier in afslag of uiterhand
enige visch komen kopen.

Ten vierden zullen alle deze
vorenstaande penningen bij de
schrijvers van de stuurlieden en de
botloopers worden opgehouden én
alle weken bij twee gecommitteer-
den, door den gerechte daartoe te

stellen, worden opgehaald, om ge-
biacht te worden in handen van
den schout en den gerechte of die
bij haar daartoe geauthoriseerd
zullen zijn.

En ten einde deze keur en ordon-
nantie wel en exactelijk onder-
houden, nagekomen en geobser-
veerd moge worden, worden, alle de
schrijvers in voorzeiden dorpe van
Santvoort expresselijk belast en
bevolen, geen vischloopers of bot-
loopers of wat het ook zoude> mogen
zijn, in 't loopen van hun visch te

boek te schrijven, die deze ordon-
nantie zullen komen te contrari-
eeren, of daartegen te opposeren,
op gelijke boete als voren tegen de
contrarieerden gestatueerd.

Getekend: W. van Vianen.

A. van der Mije.

J. D. Coningh.

D. van Duyn.

8 October 1678".

In het jaar 1656 sloot de dorps-
rekening die wij in één der vorige
artikelen publiceerden, met een
batig saldo van ƒ 59,05, t.w. met een
totaal aan ontvangsten van ƒ 211,

—

en aan uitgaven ƒ 151,95. Dat het
dorp, vooral door de visvangst in de
loop der jaren aanzienlijk groeide,
blijkt wel uit de dorpsrekening van
't jaar 1723, die wij hieronder om
haar curiositeit in haar geheel laten
volgen. Het aantal inwoners be-
droeg toen ongeveer 750 tegen onge-
veer 450 omstreeks het jaar 1500.

Ontvangsten: Batig slot vorig
jaar ƒ2200,—. Terug van het rijk

wegens voorschot (men kende die
narigheid dus toen óók al) 437 gul-
den, '17 stuivers. Pacht van de
dorpsaccijns ƒ 17,— . Vrouwegeld
ƒ24,— ; Duitjesgeld 555 .„gulden en
10 stuivers; verponding 312 gulden
en 13 stuivers; huur van de dorps-
huisjes 33 gulden en 10 stuivers.

Totaal 3850 gulden en 10 stuivers.

Uitgaven: Tractement van de
vroedvrouw ƒ 100,— ; tractement
van de schout ƒ25,— ; tractement
van de waker voor het omroepen
ƒ3,— en 10 stuivers; tractement
van de secretaris ƒ 12,—. Betaald
aan de rietdekker ./ 15,— en 9 stui-
vers; aan de smid ƒ 1,— en 18 stui-
vers; aan de loodgieter ƒ2,— en 4
stuivers; aan de broodwegers ƒ 7,

—

en 12 stuivers; aan de arbeiders
ƒ4,— en 13 stuivers; reparatie van
de kerkklok ƒ36,— en 6 stuivers;
betaald aan de schout voor het
helmplanten ƒ44,— en 12 stuivers;
betaald aan W. Schouwman voor
vergoeding aan de schout voor het
staan van de dorpsijzeren kist ƒ3,—;
Passantengeld ƒ5,— en 15 stuivers;
Kermisgeld aan de dienaars van de
baljuw en vertering ƒ5,— en 2.

stuivers; idem voor almenakken
ƒ5,— en 2 stuivers; voor plakaten.
ƒ35,— en 10 stuivers; voor visch
aan de ambachtsheer ƒ 3,— en 11
stuivers; voor visch aan W.Schouw-
man ƒ4,— en 7 stuivers; afgedra-
gen aan het Rijk van verponding
ƒ202,— en 4 stuivers, afgedragen
aan de ambachtsheer voor het
vrouwegeld ƒ24,— ; afgedragen aan
het Rijk v.d. accijns ƒ17,—; afge-
dragen aan de schout voor verpon-
ding ƒ 1,— en 5 stuivers; vertering
en sjeeshuur naar Haarlem ƒ 152,

—

en 10 stuivers is totaal ƒ789,— en.

19 stuivers.

Het Passantengeld gaf men aan
arme doortrekkende reizigers, ter-
wijl voor het jaarlijkse St. Aagtmaal
door schout en schepenen gehouden,
men elk jaar onder de laatst ge-
noemde post ƒ75,— vindt uitge-
trokken. (Wordt vervolgd).

IN DE DOOFPOT?
Tijdens de behandeling van de

gemeentebegroting j.1. Woensdag 16
November j.1. laakte de heer Koning
het beleid van de adviescommissie
voor huisvesting, waarvoor spreker
een bepaald geval ten opzichte van
een familielid van één der .leden
dier commissie naar voren bracht.
Het werd een onderwerp van

langdurige bespreking eni de raads-
leden bleken de zaak ernstig op te
nemen. Tenslotte besloot men de
zaak in een besloten raadsvergade-
ring verder >ai te • handelen:
Wij konden uit deze besloten

vergadering niet anders te weten
komen, dan dat na een aanvankelijk
vrij heftige discussie de zaak in der
minne werd opgelost.

'

Dit lijkt ons nu niet bepaald een
oplossing, die reden geeft tot
tevredenheid. De raadsleden mogen
ermee content gaan, doch het
Zandvoortse publiek nam en neemt
deze affaire minstens zo hoog op als
de raadsleden in eerste instantie.
Nu verliest men zich opnieuw in
allerlei gissingen en er was in de
openbare raadsvergadering reeds zó
veel gezegd, dat dit een ernstige
aantijging was tegen deze commis-
sie, die tóch reeds in een glazen,
huisje leeft. Het gezegde van de
heer Tates: „als deze commissie
heeft 'gefaald, dan moet zij plaats
maken voor een andere", doet thans
opgeld bij „the man in the streef'
en dit verhoogt de populariteit van
deze commissie niet. Een desnoods
beknopt communiqué uit de beslo-
ten raadsvergadering zou in dit
geval verhelderend en tevreden,
stellend hebben gewerkt, nu ver-
diept men zich in allerlei veronder-
stellingen.

Men is o.i. in het openbaar te vèr
gegaan," om nu maar zonder -meer
deze zaak in de doofpot te stoppen,
want bij het publiek is momenteel,
zolang geen opheldering wordt ge-
geven, het vertrouwen in de advies-
commissie voor huisvesting ver-
dwenen en dat is een kwaad ding.
Wij hopen van harte, dat ons ge-
meentebestuur er alsnog toe zal
overgaan, de inwoners van Zand-
voort die daarnaar zéér nieuwsgie-
rig zijn, in te lichten, opdat, indien
het gedrag van de commissie daar-
toe aanleiding geeft, haar in deze
in het openbaar wordt recht gedaan,,
omdat zij eveneens in het openbaar
voor een ernstig feit werd aange-
vallen:- Wat méér klaarheid in dit

geval zal velen — ja allen in onze
gemeente véél voldoening schenken.

Voor

centrale verwarming
en autom. oliestook-

inrichtingen:

N.V. My. HOLSTER
OVERVEEN

Telef. K 2500, 15597 en 19057

Voor alle inlichtingen:

Fa. J.K. Feenstra
HALTESTR. 57 - TEL. 2065

ZANDVOORT
PRIJSOPGAVE KOSTELOOS



Langs de Vloedlijn

In een goed gezin moet ten-

minste één mens zijn die goed
kan koken, één die goed kan
vertellen, één die speelgoed
kan repareren en één die op
tijd roept dat hij kien heeft.

Het mag desnoods dezelfde
zxjn. Anton van Duinkerken.

Vergadering

Touring Zandvoort

In de gehouden vergadering van
het algemeen/ bestuur van de stich-

ting Touring Zandvoort werd de
heer C. Paap geïnstalleerd als lid,

vertegenwoordigende de gemeente-
raad in de vacature ontstaan door
het bedanken van Mr. H.M. Por-
renga.
De ontwerp-begroting voor 1956

werd opgemaakt. Voor te organi-
seren evenementen werd een be-
drag van ƒ4000,— uitgetrokken,
voor folders en propagandamate-
riaal j 6500,—. (In voorbereiding is

een plattegrondiolder in meerkleu-
rendruk met een oplage van 20.000
exemplaren en een kleinere uit-

voering daarvan in 40.000 exem-
plaren).
Tot leden van de evenementen-

commissie werden benoemd de H.H.
J.L. de Bas, N.W. Bouwes, J.A.B,
van Pagée en D. Vader; voorzitter
van deze commissie is de heer
J. P. C. Longayroux, lid van het
dagelijks bestuur.
De voorzitter, burgemeester Mr.

H.M. van Fenema, deed nog enkele
mededelingen omtrent door het
dagelijks bestuur genomen initia-

tieven.

1. De vraag ,of het wenselijk is

te komen tot een objectieve beoor-
deling en classificatie van de
logiesverstrekkende bedrijven en
eventueel ook van de particuliere
kamerverhuurders, wil men voor-
leggen aan een studiecommissie van
zeven leden.
Aan de vereniging van plaatselijke

horecaf-bedrijven „Ons Belang" en
de vereniging „Peruka", afd. Zand-
voort, zal men vragen elk drie per-
sonen voor te dragen ter benoe-
ming in deze commissie, waarvan
de heer M. Weber, lid van het
dagelijks bestuur het voorzitter-
schap zal bekleden. Het ligt in de
bedoeling, deze commissie te doen
voorlichten door een bestuurslid of
een andere functionaris van „Be-
drijfshoreca".

2. De directeur van de stichting
houdt zich momenteel bezig met de

Balcon-varia
Aerie: Zeg- Wullum, kan . jai 't nou
begraipe jü, nou zain we alweer
in de Sunterklaestaid.

Wullum: Jae jü, de taid vliegt
veurbai. Zó is 't saizoen en, zó
zie je Sunterklaes z'n baerd al

weer wappere. 'k Vin 't anders
maer 'n rotstreek van de segaere-
boere in Zanvert, dat ze d'r niet
an meedoen. Waer mot 'k nou
m'n zegeltjes vandaen haele? 'k

Ga iens in de week naer 't bad-
hois, maer daer geve ze gien
zegeltjes en nou 'k ze op m'n
proimpie óók niet meer kraig,
kraig 'k d'r heulegaer gien ien.

Aerie: Jae jü, 't is voor de manne
'n strop, maer jae, daer komme
we ook wel weer over hene, d'r
blaive 'elukkig nog 'enog winke-
liers over, die 't wèl doen en dan
mot moeder de vrouw daer maer
wat extrae's haele, we zulle heus
wel an onze trek komme, ook
zonder de segaereboere en de
slaegers.

Wullum: En heb je 't 'ehoord jü,
nou wille ze bai de toering 't

vollegende jaer kaerte gaen geve
an de badgaste teuge betaeling
naetuurluk en dan magge die
overal voor minder geld in.

Aerie: Waerin Wullum? We hebbe
toch nog niks?

Wullum: Nou, dat mot je niet zegge
Aerie. Ze zouwe baiveurbeeld
voor halleve prais onze modder-
komme kenne laete bekaike, of
't cirkwiet.

Aerie: En ze zouwe de badgaste
voorrang kenne geve bai onze
raedsvergaederinge, ik vin, onze
badgaste hebbe recht op 'n lol-
lige aevend.

Wullum: Weljae jü, zo is 't 'r nog
wel méér te verzinne om die
badgaste-kaert aentrekkeluk te
maeke. Ze zouwe ze óók bai de
zeumeraevendconcerte van Toe-
ring op 't Raedhoisplain kenne
laete zitte inplaes van staen, de
badgaste bedoel 'k, niet de kaerte.

Aerie: Je mot maer op 't idee kom-
me, Wullum. Maer of onze bad-
gaste 't zo leuk zulle vinde om te
motte betaele voor iets, waer ze
óók veur niks naer toe kenne,
daer ben 'k nog lang niet zeker
van.

mogelijkheid van de organisatie
van een strandwandeltocht van
Hoek van Holland naar Den Helder.

In deze route zullen pl.rm. 14

etappes worden opgenomen. Op het
eind van elke etappe kan men zijn

deelnemerskaart laten aftekenen bij

de plaatselijke V.V.V., die dan des-
gewenst tevens zorgt voor hotel-
accomodatie e.d. Dit is de zgn.
Greidanus-strandwandeltocht. Het
plan wordt binnenkort besproken in
een vergadering van de organisaties
van vreemdelingenverkeer der kust-
badplaatsen.

3. Breedvoerig werd gesproken
over de mogelijkheid om aan de
badgasten — tegen betaling van een
zeker bedrag — een kaart te ver-
stiekken, welke recht geeft op
reductie of vrijstelling van betaling
voor bepaalde attracties, voorstel-
lingen e.d. De directeur zal daar-
omtrent contact opnemen met de
plaatselijke middenstandsverenigin-
gen en de daarvoor in aanmerking
komende bedrijven.

Aangaande de propaganda-film
over Zandvoort kan nog worden
medegedeeld, dat deze na verschil-
lende vertoningen in België en
Duitsland in het voorjaar werd ge-
deponeerd bij de persafdeling der
Nederlandse ambassade in Brussel.
Door de zorg van deze afdeling
werd de film tientallen malen ter

vertoning in België uitgeleend.
Teneinde ook te kunnen voldoen

aan talrijke aanvragen, welke uit
Duitsland zijn binnengekomen, zal

de film in Januari worden verzon-
den naar het bijkantoor te Keulen
van de A.N.V.V. om te worden uit-

geleend voor vertoning voor het
Duitse publiek.

Toneelver. «Wim Hildering»

De toneelvereniging „Wim Hilde-
ring" zal morgen, Zaterdag 26 Nov.,
in gebouw „Zomerlust" een opvoe-
ring geven van het toneelspel
„Madame Tic-Tac" van Falkland L.
Cary en Philips Weathers. De regie
is in handen van Arïe Mourik. Na
afloop volgt een bal met mede-
werking van „The Musïc Players"
uit Amsterdam.

«'t Voetlicht» speelde

«Boeven en madeliefjes»

In het Patronaatsgebouw gaf de
R.K. toneelvereniging „'t Voetlicht"
Zondagavond een opvoering van de
komische thriller „Boeven en made-
liefjes" van George Batson.
Deze luchtige satyre op het gang-

sterleven bevat voor het amateur-
toneel zeker véél aanlokkelijks, doch
vraagt daarnaast een behoorlijke
tcneelroutine en een voortdurend
vlot spel om, het leuke gegeven een
goede ondergrond van waarschijn-
lijkheid te geven. *

"

Daar een en ander nog al eens
gemist werd, vooral in het derde
bedrijf, toen een gebrekkige rolken-
nis het ensemble lelijk parten
speelde en één der speelsters zelfs

ging telefoneren zonder de hoorn
van de haak te nemen, kreeg het
geheel af en toe iets krampachtigs,
die elke sfeer aan het gebodene
ontnam.
Nu moet het aanstonds gezegd, dat

de eerste twee bedrijven op een véél
hoger plan stonden dan het derde,
maar tóch werd het geheel te

weinig „in de juiste kleur gezet"
omdat er van de gehele voorstelling
weinig bravour en geestdrift uit-
ging.

Er waren zéér gelukkige uitzon-
deringen. Joop Heiligers maakte
van de misdadige huisbediende een
juweel van een rol, prachtig volge-
houden tot het laatste moment in
sinistere geslepenheid. Mevrouw
Blankendaal speelde de argwanende
Pluffy Pride — in aanmerking ge-
nomen haar -debuut dat zij op de
planken maakte — behoudens
enkele vergissingen met' grote
levendigheid en aan haar optreden
was zeker een groot deel van het
succes te danken, terwijl mevrouw
Versteege-Stavenuiter ook nu weer
héél goede dingen deed als de vrou-
welijke gangster Miss van Loon.
Corry Kruijff als Jean Caldwell, Rie
van Deursen als Jodey Long en
Truusje van Dalen als Rosalie
Prenties brachten aardige spel-
momenten, doch misten nog tè veel
het zich vrij bewegen en het
beleefde spel.

Dit levendige spel misten we
evenzeer bij Bert van Gijzel als Da-
vid Brewster, bij Jan Plantenga als

Higgens, bij Jan van den Berg als

Steve Latham en bij Arie Stokman
als de veldwachter Jordan. Zij ont-
kwamen geen van allen aan een
matheid, waardoor de spanning
werd teruggedrongen en het werk
niet ten volle tot zijn recht kon
komen. Voor dit ensemble bleek dit

hoge eisen stellend toneelgebeuren
een te zware opgave, ondanks de
uitstekende regie van de heer W.
Plantenga, die vooral in de hande-
lingen goede resultaten had weten
te bereiken en zeker niet minder
met de licht- em geluids-effecten.

Het — niet zeer talrijke publiek,
leefde enthousiast mee met dit spel
van roof en moord, een spel, waar-
van wij als eind-indruk meenamen
dat wij van „'t Voetlicht" in de
revue's, die wij tot nu toe van dit

gezelschap zagen, belangrijker werk
hadden gezien dan deze avond. Uit-
eindelijk blijkt het revue-werk hen
beter te liggen.

Pastoor P. van Diepen, Zandvoorts
gemeentesecretaris, de heer W.M.B.
Bosman en het raadslid de heer C.
Slegers woonden de opvoering bij.

GRATIS WONEN
In haast alle gemeenten van

Nederland worden thans oude
sleutels opgehaald eru straks ver-
kocht ten bate van vluchtelingen-
hulp. Hieraan is een prijsvraag
verbonden. U kunt raden hoeveel
K.g. sleutels deze inzamelingsactie
zal opleveren.
U kunt aan deze prijsvraag deel-

nemen, door voor slechts ƒ0,50 per
stuk prijsvraagkaarten te kopen en
deze in te zenden. Het aantal in te
zenden prijsvraagkaarten kunt U
zelf bepalen.
Waardevolle prijzen zijn— voor

deze loterij door het bedrijfsleven
ter beschikking gesteld.
De Ie hoofdprijs zal bestaan uit

3 jaar gratis wonen tot een maxi-
mum van in totaal ƒ5,000.-. De Ie
prijswinnaar zal tevens in de gele-
genheid worden gesteld, als het
ware als afgezant van het Nederl.
volk, een rondreis langs de Oosten-
rijkse vluchtelingen - kampen te
maken.
De 2e hoofdprijs is 2 jaar gratis

wonen (tot een maximum van
ƒ2,000.-.

De 3e hoofdprijs is 1 jaar gratis
wonen (tot een maximum van
ƒ1,000.-.

Voorts vele andere waardevolle
prijzen, zoals radiotcestellen, brom-
fietsen, schrijfmachines, stofzuigers,
huishoudelijke artikelen, enz.

Alleen kaarten, die volgens het
poststempel uiterlijk 31 Dec. 1955
zijn verzonden aan Vluchtelingen-
hulp, Postbus 404 te den Haag,
dingen in de prijsvraag mee.
Op 18 Januari 1956 zal in een

openbare 'bijeenkomst, onder toe-
zicht van een notaris, de uitslag
worden bekend gemaakt. Als prijs-
winnaars zullen worden beschouwd
zij, wier schatting de werkelijkheid
het meest nabij komt.

Door welwillende en belangeloze
medewerking zijn de prijsvraag-
kaarten te Zandvoort verkrijgbaar
aan de volgende adressen: A. Ba-
kels, bazar, Kerkstraat 31; F. M.
v. Deursen, boekh. Haltestraat 12 ;

P. C. Drommel, sig.mag., Haltestr.
9; kant.boekh. en leesbibliotheek
v.h. „Esve", Gr. Krocht 17; W. J.

Lorenz, boekh., Haltestr. 15; V. J.

van Petegem, boekh., Kerkstr. 28
;

fa. Schutte Kuipers, sig.mag., Ko-
ningstr. 38 en Vondellaan la; J.

Sijtsma's leesbibliotheek, Tollen-
straat 47; Bur. Zandvoortse Cou-
rant, Achterweg 1 en sig.mag. Zuid,
Paradijsweg 20.

Het plaatsel. comité
Vluchtelingenhulp.

Nederl. reisvereniging
In café-restaurant „De Rotonde"

hield het consulaat Zandvoort van
de Nederlandse reisvereniging Dins-
dagavond-een- bijeenkomst -voor de-
leden, waar ,de heer J. Delfos aan
de hand van gekleurde dia-positie-
ven een reisverhaal bracht van zijn
tweede tocht door Zuid-Amerika en
Mexico. De zaal was slechts matig
bezet met pl.m. 30 belangstellenden,
waarschijnlijk een gevolg van het
feit, dat aan het houden van deze
avond weinig ruchtbaarheid werd
gegeven. De consul van Zandvoort,
de heer N. Slootjes, heette spreker
en aanwezigen welkom, waarna de
heer Delfos in een prettige en leer-
zame causerie van zijn belevenissen
in de door hem bezochte gebieden
verhaalde. De unieke serie fraai
gekleurde lantaarnplaatjes illus-
treerde daarbij het gesprokene op
bijzondere wijze. Het werd een
avond, die zeker waard was ge-
weest, door een groter aantal be-
zoekers te worden bijgewoond.

Kerkmuziekavond
De jaarlijkse kerstuitvoering van

het Hervormde kerkkoor zal dit jaar
in de Hervormde kerk plaats heb-
ben op Dinsdag 20 December. Het
koor zal uitsluitend a capella zin-
gen, terwijl zal worden medege-
werkt door een orgel-solist en een
alt-zangeres. Het geheel zal onder
leiding staan van de directeur van
het koor, de heer Herman Dees.

Een leuk idee
De firma Nooy op de Grote Krocht
is er altijd op uit, iets origineels te
verzinnen en ook dit jaar heeft men
er zijn gedachten over laten gaan,
hoe een speciale attractie aan de
zegeltjes-uitgifte kon worden toe-
gevoegd. Men kwam op de leuke
gedachte, om de „schoenen-zetterij"
in te schakelen, — mede omdat de
traditie van het schoenen-zetten zo
nauw met het Sint Nicolaasfeest
verbonden is. Bij aankoop van ƒ10,-
aan winkelwaar n.1., mag men bij

de firma Nooy zijn of haar schoen
komen zetten en Sint Nicolaas heeft
beloofd, deze dan te zullen vullen
met een verrassing, waarna men de
schoen weer kan afhalen de morgen,
volgend op de dag waarop men die
heeft ingeleverd.
De ingeleverde schoenen zullen

worden geplaatst in een aparte eta-
lage naast het winkelpand van de
firma Nooy op de Grote Krocht.
Wellicht dat dit originele idee an-
dere winkeliers op de gedachte
brengt, óók in het kader van de
Sint Nicolaas-actie een persoonlijke
attractie aan de zegeltjes-uitgifte te
gaan verbinden. Het* kan alleen de
levendigheid maar verhogen en de
kopers nóg meer stimuleren, hun
inkopen in Zandvoort te doen. Wij
wensen de firma Nooy met dit ori-
ginele idee véél succes. Elders in
ons blad kunt U in de advertentie
nadere bijzonderheden daarover
lezen.

Zaterdagmiddag 26 Novem-
ber a.s. aanvang 2.30 uur in

Hotel Bouwes
Zandvoort

zal tijdens de pauze van de

MODESHOW
Couture Nelly Klugt

de Franse
schoonheidsspecialiste

Helene Destur,

van

Dr. N. G. Payot - Paris
schoonheidspreparaten,

een causerie over de juiste
huidverzorging en een make-
up demonstratie geven.

Tevens is zij a.s. Woensdag
7 December de gehele dag in

onze zaak aanwezig voor het

geven van gratis persoon-

lijke huidadviezen.

(Alleen, na afspraak).

Onthoudt één ding: voor deskundige huidverzorging

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TELEF. 2107

Toneelver. «Phoenix»
De toneelvereniging „Phoenix"

heeft de keuze voor het volgende te
spelen toneelstuk bepaald op „Blight
spirit" van Noël Coward. De uit-

voering zal op 14 Januari a.s. in

Zomerlust plaats hebben.

Damnieuws
Tegen het eerste tiental van

K.N.C, te Haarlem werd het helaas
geen overwinning, alhoewel het
resultaat nog altijd iets beter was
dan dat van de laatste tegenstander
van deze sterke ex-Ie klasser, bleek
duidelijk dat strijdlust en enthousi-
asme niet de enige wapens zijn om
„oude rotten" te bekampen. Het
spelpeil wordt echter steeds beter
en met meer vertrouwen gaan we
al die geroutineerde dammers uit

Haarlem en omgeving te lijf.

"De uitslagen van de onderlinge
wedstrijden:
A. Hoekema-L.Y. Vink 1-1

C. Mulder-C. Draijer 0-2

L.J. v.d. Werff-J. Hoogendijk 2-0

C. Draijer Jr.-M. Weber 2-0

J. Schuiten-J. van Dijk 2-0

G. ter Wolbeek-H. Mak 1-1

P. Versteege-A. Dekker afgebr.

Ingezonden
Buiten, verantwoordelijkheid
der redactie.

Zeer geachte redactie,
- Vroeger was er op de dorpen een
half uur verschil in de aanvang en
het einde van de schooltijden van
de christelijke, de openbare en de
rooms-katholieke school. Werd dit

niet gedaan, dan kreeg je de school-
gevechten. Bij die gevechten mocht
je harder slaan, dan wanneer je

ruzie had met een kameraadje. Dat
was nu eenmaal zo. Maar ik weet
heel goed, dat iedereen het gemeen
vond als je de klomp uittrok, dat
gebeurde alleen als er één een drift-

bui kreeg, en dat liep toch steeds
goed af, omdat ieder suste.

De scholen kunnen nu op dezelfde
tijd beginnen en eindigen, want de
rauwheid is er wel af tegenwoordig.
Het is zelfs noodzakelijk, want dan
zijn er op één moment grote groe-
pen kinderen op de weg. Dit blijkt

uit het volgende „spelletje" dat
enige jongetjes spelen in het Mus-
senpad (achter de Wilhelminaschool).
Er is een troepje jongens, die
meisjes, die toevallig alleen lopen,
aanhouden, vragen waar ze wonen
en hoe ze heten, vervolgens na
allerhande smerige praatjes en
handtastelijkheden met hun schoen
op het hoofd slaan. Dit is mijn beide
dochtertjes nu allebei al een keer
overkomen, zodat ze daarlangs niet

meer naar en yan school durven te

gaan. Klagen via de school helpt
niets, dat verwacht ook niemand,
maar misschien dat de ouders van
dergelijke flinke kereltjes zich eens
willen afvragen wat zij denken, dat
hun jongens aan hot worden zijn.

De aanstokers komen misschien wel
uit een milieu, dat zelf is als hun
kinderen, alleen wat meer geraffi-
neerd, maar zij slepen anderen
mede en zo kan het zijn, dat Uw
kinderen daaraan mede doen, al

denkt U dat het onmogelijk is.

Zeist komt in de krant en de
jeugdmoorden in Amerika zijn

overal bekend, maar wij zijn er
soms niet ver meer vandaan.
Daarom ouders, te Uwer over-

weging,
Hoogachtend, D. S.

(Adres ons bekend, Red.).

Het lijkt ons zaak, dat inzender
zich met deze klachten allereerst

wendt tot onze politie. Die weet
met dergelijke affaires wel raad.

3- (Red.)

In korte tijd

heeft „Pauline Reijenga", Haltestr.19
een zich steeds uitbreidende kring
van vaste bezoekers gekregen.
Daaruit blijkt enerzijds een groter
wordende waardering voor goede
kunstnijverheid; anderzijds een
groeiend vertrouwen in onze zaak,
die zijn bezoekers van dienst wil
zijn met een uitgebreide collectie

van het beste, dat geboden wordt
uit de productie van binnen- en
buitenland. Wij adviseren U, ge-
regeld even langs te komen; elk
bezoek is ons steeds welkom, ook al

leidt het niet tot verkoop. Onze
collectie wordt voortdurend ver-
nieuwd en vergroot.
Het kiezen van een passend ca-

deau is vaak moeilijk, het moet een
persoonlijk karakter dragen. Voor
een verjaardag, een verlovings- of
huwelijksfeest of voor welke andere
gelegenheid ook, bieden wij een
ruime keuze, tegen prijzen, die
zeker niet hoog genoemd kunnen
worden. Het artistiek verantwoorde
geschenk is niet duurder, maar wel
mooier en persoonlijker.
Wij hebben een uitgebreide col-

lectie thee-, ontbijt-, eet- en mocca-
serviezen van binnen- en buiten-
lands aardewerk en porcelein, o.a.:

Mosa Select (bekroond te Milaan),
Goedewagen, Fris, Brunssum,
Zweeds boerenblauw, Zweeds vuur-
vast aardewerk in goede uitvoering,
enz. enz. Ceramiek is rijk ver-
tegenwoordigd, o.a. van Hans Wag-
ner, Han Knaap, Jan van Stolk,
Groeneveldt, Anneke Wamelink, de
Faun, enz. Kristal en glas van Leer-
dam, Italiaans g'uswerk, Zweeds
Orrefors kristal. Sieraden van 75 et.

tot ƒ45,—. Tafelkleden, wandkleden,
lopers, shawls, mutsen, rokken,
kleedjes van de beste kunstenaars,
o.a. Fanny Kelk, de Gouden Spin.
de Haspel. Kleinmeubelen van Pilas-
tro, 't Spectrum en de bekende
String wandmeubelen uit Zweden.
Voor het zelf vervaardigen van

St. Nicolaas cadeaux hebben wij
een ruime keuze in vilt, raffia,

rabane's, band e.d. Voor kinderen
o.a. het bekende Ton speelgoed,
goede vorm, goed spel.

In het bovenstaande hebben wij
niets anders kunnen doen, dan pro-
beren U een indruk te geven van
wat onze zaak voor U beschikbaar
heeft.

Wij hopen, dat U hierin een aan-
leiding vindt, ons opnieuw of voor
het eerst te bezoeken. Wij zullen
U gaarne ontvangen, uiteraard ge-
heel vrijblijvend Uwerzijds.

PAULINE REIJENGA.
Haltestraat 19 (Ingez. mededeling)

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende
BAMI en NASI-GORENG

óók thuisbezorgd.

U kent onze leuze: „Goede
wijn behoeft geen krans!",
want 'n „La Mer" menu....

voldoet U!

Iedere Donderdag: SPECIALE
MOSSELENAVOND.

Geopend tot 's nachts 1.30 uur

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236



fffEtfUFBS:*

qOMMODE te koop ge-

vraagd. Oranjestraat 3.

500 VERREKIJKERS 10x10
compl. met riem en. kom-
pas per stuk ƒ3,50 franco
huis. A. C. Woudstr. 4,

Arnhem.

GARAGE te huur, omg.
watertoren; ƒ15.- p. mnd.
Br no. 12-2 bur. v.d. blad.

Voor de avond-uren, of

voor enkele avonden per
week gevraagd, iemand die

goed kan auto-rijden voor
garagewerkzaamheden. Zrj

die kleine reparatién kun-
nen verrichten en. auto's
doorsmeren, genieten de
voorkeur. Auto-bedrijven
„Rinko", Oranjestr. 2-10,

Zandvoort.

Bureau Web vraagt
SERIEUZE
MEDEWERKERS

voor het verspreiden
van drukwerken huis
aan huis. Soll. aan Bu-
reau Web, postbus 166,

Haarlem.

Wegens ziekte van de
huidige werkster tijdelijk

WERKSTER GEVRAAGD
voor de Wim Gertenbach-
school. Loon ƒ28,50 p. wk.
Schriftelijke aanmeldingen
bij de directeur van de
dienst publieke werken,
Raadhuisplein 4.

WONINGRUIL. Aangebo-
den winkelhuis met 4 ka-
merwoning.
Gevr.: Benedenhuis. Huur-
prijs van geen belang. Te
bevragen Jac. Kuiper,
Schelpenplein 1, Tel. 2384.

ZIJN ER IN ZANDVOORT
BOKKEN? Jongens en
meisjes, hebben jullie een
bok? Kom dan Woensdag-
middag 30 November om
2 uur hiermede bij Hamers
Kostverlorenstraat 34.

Je krijgt dan een waarde-
bon van ƒ 2,50, te besteden
bij elke winkel in Zand-
voort.
P.S. Een geit met opge-
plakte horens mag ook!

TE KOOP: grote circulatie
kachel (Etna) als nieuw

;

kinderstoel; 2 pits gasstel.

Na 7 uur. Stationsplein 9a
lhoog.

Voor vader of moeder

een aardig

BRIL-ETUI
als St. Nicolaas geschenk.

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier.

Wandlampen
Bureaulampen
Broodroosters
Strijkijzers

Scheerapparaten
Electr. dekens
Electr. koffiemolens
Electr. melkkokers
Electr. snelkokers
Electr. wand- en
schoorsteenklokken
Electr. kachels
Platenwisselaars,
Wasmachines
Stofzuigers
Radio en Televisie

Een ruime keuze van nuttige
geschenken voor de Sint Nicolaas.

Electro-Technisch
bureau J. KEUR

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 TELEF. 2914

Zoekt U een leuk Sint Nïc'laas cadeau?
Zoek dan bij Drommel en U vindt 't zó!
Aanstekers, pijpen, sigaretten, sigaren,
Ook voor surprises Uw adres

reeds sinds jaren!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Voor Sint Nicolaas:
De nieuwste JONGENS en MEISJES BOEKEN.

De nieuwste ROMANS.
Balpoint's - Kalenders - Schooletui's
Kleurpotloden - Almanakken - Zakagenda's
Kleurboeken - Kookboeken - Vulpennen
POSTPAPIER bedrukt met naam en adres.
Junior boekjes ƒ 0,95 - Kuifjes boeken ƒ 3,95

Sneeuwbalserie ƒ2,50

BOEK- EN KANTOOR BOEKHANDEL

V. J. van Petegern
Kerkstraat 28 - Telefoon 2793

U SLAAGT ALTIJD voor Uw

St. Nicolaas-
geschenken
bij

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Ook voor een

Sint Nicolaas-
geschenk

is

Succes
Uw aangewezen adres!

OVERHEMDEN, in een grote keuze
en vele tinten, van ƒ 7,90 tot ƒ 16,90

DASSEN, in alle moderne variaties; vanaf ƒ 1,95

SHAWLS, zuiver wol van ƒ 3,95 tot ƒ 9,75

ZIJDEN SHAWLS ƒ 5,95 en ƒ 8,75

Tevens een ruime keuze in

MANCHETKNOPEN van ƒ 0,75 tot ƒ 4,50

DASSENCLIPS van ƒ 1,95 tot ƒ 4,50

GEVOERDE ALPINO's ƒ 2,90 en ƒ 3,40

PANTALON-RIEMEN .... van ƒ 2,25 tot ƒ 4,95

Verder: Handschoenen, strikjes, bretels,

mouwhouders enz. enz.

Kerkstraat 20
Van Zaterdag af tot 9 uur geopend.

r
Reeds 50 jaar koopt men in Zandvoort

zBot&rletteró

hinkel
Een Qualiteitsproduct

TELEFOON 2820

Bestellingen worden tot uiterlijk

Zaterdag 3 Dec. aangenomen.

100°|o
Pucn overwinning

in de Internationale zesdaagse 1955.

2 Puch-rijders gestart
2 Puch-rijders aangekomen!

1 gouden en 1 zilveren medaille.
100°/o PUCH-SUCCES.

Puch is voorradig bij Uw Zandvoortse dealer.

Ook vele andere merken scooters,

rrtotoren en bromfietsen leverbaar.

Garage, motor-, bromfiets- en rijwielhandel

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Wij ruilen óók Uw oude bromfiets,
motor of scooter in en leveren
eveneens Uw lederen motorkïeding.

Betaling kan geregeld worden.

H erfstaan bied ing:

HERENCOSTUUM
STOMEN

Nu f 3,60
en 20 % korting
mits gebracht en gehaald

Chemische wasserij en ververij

Keyser
Kerkstraat 26 Telef. 2653

Dames, profiteert van onze weekend-reclame!

Slagerij Henk van ESdik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr.

500 gr.

Ons bekende soeppakket:

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

500 gr. eigen gesmolten rundvet 50 et.

500 gr. Dik Niervet 60 et.

Haascarbonade f2,10 500 gr.

Ribcarbonade f 1,95 500 gr.

Schoudercarbonade f 1,65 500 gr.

Alléén Woensdag: 750 gr. prachtige osselapp.f2,4S

f
95 et.

prachtige d.Runderlappen f 1,65
Lende-Entrecête i 2,35
100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90 et.

1 00 gr. Ham of rosbeaf met
1 00 gr. Pekelvlees
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Saks.leverworst 65 et.

1 50 gr. Gebr. gehakt 55 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld.gek.worst 85 et.

1 50 gr. Kinnebakham 50 et.

1 50 gr. Corned Beaf 60 et.

Extra reclame
bij

Slagerij Burger
750 gram magere

varkenslappen f 2,85

Eerste kwaliteit Rundvlees

Doorr. R.lappen . . 500 gr.ƒ1,68

Magere lappen . .500 gr.ƒ1,98
Fijne rib 500 gr.ƒ1,98

Rosbief
Lende
Staartstuk
Entre Cote

500 gr.

Varkensvlees
Varkensfricand. 500 gr.f2,25
Filet 500grj2,30
Schoudercarbon. 500 gr.j%68
Ribcarbonade 500 gr.ƒ1,78
Haascarbonade . .500 gr.ƒ1,88
In de winkel steeds voorde-
lige aanbiedingen voor de
boterham, b.v.:

200 gr. gebr. gehakt 49 et.

200 gr. gek. worst 59 et.

150 gr. kinnebakham ..45 et.

150 gr. ontbijtspek 59 et.

enz., enz.

WEEKEND RECLAME:
100 gr. ham en 100 gr. saks (69 et

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork 49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
HaltMtroat 3 - Zandvoert - Tal. 2994 - 2643

Practische
St. Nicolaas geschenken

Theedoek, rood en
groen geruit ƒ1,05

Theedoek, het Droogwonder
extra grote maat ƒ 1,35

Theedoek in 4 versch.
moderne ruitdessins .,. ƒ1,39

Cinderella theedoek
Extra mooie kwaliteit ƒ 1,65

3 st. luxe verpakt .... ƒ4,95

Keukenhanddoek badstof
frisse ruiten. ƒ 1,29

Badstof handdoeken.
streep dessins . . ƒ 1,95 ƒ 1,75

Handdoek gestreept
prachtige kleuren .... ƒ 2,45

Badstof handdoeken.
extra zware kwaliteiten
6 versch. kleuren ƒ3,50 ƒ3,10

Cinderella handdoeken
effen pastel tinten
luxe verpakking ƒ 4,95

Bijpassende washandjes
effen en gestreept

ƒ0,59 ƒ0,49 ƒ0,39

Voor de pop van Uw
dochter: Poppendekens

ƒ1,39 ƒ0,98 ƒ0,79

Spanolai plaids in bonte
ruiten 150x200 ƒ13,45

Rheumanella winterlakens
crème 150x240 ƒ 9,49

crème 175 x 240 ƒ 11,43

Flanellen lakens, crème
1 pers. ƒ5,80 ƒ6,60
2 pers. ƒ6,60 ƒ7,60

Jaspe flanellen lakens
150x230 ƒ7,85; 170x230 ƒ8,85

Cinderella lakens gezoomd
150x240 ƒ9,35; 180x240 ƒ10,65
slopen, per paar ƒ 5,90

Cinderella lakens cordon
150x240 ƒ9,85; 180x240 ƒ11,35
Slopen per paar ƒ 7,50

Cinderella tafellakens
damast 130x160 ƒ11,25
Servetten p. paar ƒ 4,25
Pellen 130x160 ƒ 9,95
Servetten p. paar ƒ 4,25

WASSENAAR
ZANDVOORT KERKPLEIN - TEL. 3430

,^

Pauline Reijenga

Kunstnijverheid

Interieurverzorging

1001 kansen voor een geslaagd

SINT NICOLAAS GESCHENK!

HALTESTRAAT 19 TELEF. 3469

5 Dec!

Pantoffels

Vachtboofs

BROSSOIS' schoenen
en reparatie. - Sint Nicolaas zegelactie
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Langs de Vloedlijn

Onze krachten nemen toe in
verhouding tot de hindernis-
sen, die men haar in de weg
leat- Rapin.

'^
Zoekt U gezelligheid

in Haarlem?

Dat vindt U alleen bij

in «EXTASE»
GR. HOUTSTRAAT 125-127

TELEF., 20889

Kerstgalerij

Onze winkelgalerij gaat Kerst-

galerij worden! In spontane eens-

gezindheid besloten de winkeliers

van onze fraaie winkelgalerij aan

de Thorbeckestraat, ingaande Dins-

dag 13 December een speciale

Kerstversiering en Kerstverlichting

te gaan aanbrengen, waarvoor deze

galerij zich wel bij uitstek goed

leent. U kunt er van verzekerd- zijn,

dat ze het goed zullen- doen en van
ons mooie Raadhuisplein een fee-

ëriek iets zullen maken. Het is een

initiatief, dat zeker van ganser

harte dient te worden toegejuicht.

Wellicht dat hotel Bouwes niet zal

achter blijven en óók op dit gebied

iets zal gaan ondernemen, opdat

één groot en fraai geheel verkregen

wordt. Wij hopen in ons volgend

nummer op deze aangelegenheid

nog terug te komen en U de details

van een en ander mede te delen,

maar wij durven nu reeds te voor-

spellen, dat in de komende Kerst-

tijd de trek naar onze winkelgalerij

groot zal zijn.

Tante Jans 100 jaar

Volgende week Vrijdag, 9 Decem-
ber, zal tante Jans, wonende aan
de Buureweg no. 5, haar 100ste ver-
jaardag gaan vieren. Een feit, waar-
op wij in ons volgend nummer uit-

voerig hopen terug te komen. Dit
bericht is slechts bedoeld, om U het
feestprogramma van deze dag, die

door haar met welhaast kinderlijke
blijdschap wordt tegemoet gezien,

kenbaar te maken. Des morgens om
9 uur zal de jarige in de Rooms
Katholieke kerk een dienst bijwo-
nen, welke ter harer ere speciaal
wordt gehouden. Om 11 uur zal zij

door ons gemeentebestuur in het
Raadhuis worden ontvangen en
gelukgewenst.
Daarna keert zij naar huis terug,

, waarna er voor de afgevaardigden
van de verenigingsbesturen tot 1

uur gelegenheid zal zijn, haar te

feliciteren. Teneinde deze dag voor
haar niet al te vermoeiend te laten
verlopen, zal dan des middags van
3-5 uur een receptie worden gehou-
den, — eveneens aan de Buureweg
no. 5 — waar een élk, die hiertoe
behoefte gevoelt, haar zal kunnen
komen feliciteren. De familie ver-
zoekt vriendelijk doch dringend,
aan dit programma zoveel mogelijk
de hand te houden en kinderen zo
weinig mogelijk mede te nemen.

Alle Horeca-bedrijven in Zand-
voort zullen op deze heugelijke dag
de vlag uitsteken en het bestuur
van „Ons Belang" verzoekt de bur-
gerij, dit goede voorbeeld te willen
volgen. Laat het één vlaggenzee zijn

in Zandvoort a.s. Vrijdag 9 Decem-
ber, want een honderdjarige heb-
ben wij niet élke dag in ons midden
en tante Jans is die hulde ten volle

waard!

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
„Jeloi magge je allegaer

wel laeg houwe
met de Sunterklaes!"

(Vervolg).

360 jaar geleden kreeg Zandvoort
een niet begeerd Sint Nicolaas-cadeautje

Op 4 December 1595, dat is dus
a.s. Zondag 360 jaar geleden, kreeg
de gemeente Zandvoort een Sint
Nicolaas-cadeautje, waarmede het
allesbehalve ingenomen was. De
Baljuw van Brederode, Werner van
Batenburg, vaardigde die dag een
keur uit, waarbij het verrichten
van arbeid op Zon- en feestdagen
werd verboden, terwijl straffen
werden gesteld op het vloeken.
Het was óók in die dagen de nieuwe
wet op de Zondagsrust, iets, wat
wij ons in onze jagende en jach-
tende tijd maar moeilijk kunnen
voorstellen, want wat zou er nu in

dat stille, rustige vissersdorp, nog
onbekend met elk verkeer, kunnen
gebeuren, dat de stilte en rust zou
kunnen verstoren? We stellen ons
deze Middeleeuwse tijd altijd voor
als een uitermate rustige periode,
met romantisch-landelijke inslag,

maar dat het tóch wel anders kon
zijn, dat leert ons deze keur, waar-
aan zéér streng de hand werd ge-
houden.

Wij lezen. b.v. dat iemand bekeurd
werd, omdat hij onder kerktijd het
balspel beoefende. We lezen van 53

vissers, die op een Zondag bekeurd
werden, omdat ze die,, dag hadden
gevist. Er waren schouten, die véél
misbruik maakten van deze keur,
om maar zoveel mogelijk boeten te

verkrijgen, waarvan zij een gedeelte
opstreken. Zo kwamen er klachten
van mensen, die bekeurd waren,
omdat zij „de hemden van het
.scheepsvolck,_clie haestelijck gewas-
sen ende gedroocht'moestejT'zijriï op-
eene Sondach na den noen op de
bleeke hadden, gebracht". Anderen
weer werden beboet, omdat zij

,„hunne paerden in het weiland ge-
bracht hadden". U ziet dus: men
was ook in die tijd lang niet mals
met het uitdelen van bekeuringen,
op grond van deze keur, die wij om
de curiositeit, hieronder in haar
geheel vermelden:

„Ordonnantién, keuren ende sta-

tuten, geordonneerd, gekeurd en ge-
statueerd bij den Baljuw van Bre-
derode en mannen van leen, op 4

December 1595.

1. Wordt gekeurd en geboden, dat
van nu voortaan niemand van de
ingezetenen, van Brederode hem en
vervordere te zweren of te vloeken
op poene van drie Kennemer pon-
den, ofte meerder naar gelegenheid
der zake, te verbeuren ten behoeve
van den Baljuw en dat zo dikwijls

en menigmaal, als iemand 't zelve

doende bevonden zal worden.

2. Idem wordt gekeurd en gebo-
den, dat niemand hem en vervor-
dere duivelsche dingen, waarzeg-
ginge ofte zegeninge te gebruike, op
poene van tien Kennemer ponden,
te verbeuren meerder ofte minder
naar qualiteit van 't delict en de
persoon en onverminderd de straf-

fen tegen sommige stukken gesta-
tueerd bij beschreven rechten, zo

'

dikwijls en menigmaal iemand 't

zelve doet en daarover bekeurd zal

worden.

3. Zoomede zullen in dezelfde
boeten vervallen alle diegenen, die
tot waarzeggers, bezweerders en
zoogenoemde, hen laten vinden, om
die zelve hare waarzeggerije te ge-
nieten en hun daarmede te behelpen.

4. Idem wordt gekeurd en gebo-
den, dat alle verlofhouders en alle

andere, die op Zondagen en andere
gewoonlijke feestdagen, die van
alle oude tijden geweest zijn, de
gemeente gerieven met vleesch. ofte

andere victualiën, daarmede niet
langer zullen mogen voorstaan, dan'

totdat die predicatie begmt. Van
gelijken, dat alle bakkers en tap-
pers, wier goederen mede dagelijks
gezocht worden en tot gestadigen
nood gehaald worden, gedurende de
predicatie niemand mogen gerieven,
dan de hoogen nood bij avontuur
zulks verschoonde. En na de pre-
dicatie niet anders dan eerlijker
wijs met halve besloten winkels-tot -

een teeken van den vierdag, gelijk

-

. in_tdeiSteden.jeJlercL,gelolereerd,.vpp^
de boete van drie Kennemer ponden^'
te garen als voren.

5. Idem wordt gekeurd en ge-
boden, dat niemand hem en ver-
vordere op Zondagen en andere
feestdagen als voren, eenige rech-
terlijke getuigen te hooren, collec-

ten van imposten of giften te doen,
op de boete van tien Kennemer
ponden.

6. Idem wordt gekeurd en ge-
boden, dat niemand hem en ver-
vordere op Zondagen en andere
feestdagen als voren, rederijkers te

houden of met den bal te spelen of

te dansen gedurende de predicatie
op boete van vijf Kennemer ponden.

7. Idem wordt gekeurd en gebo-
den, dat niemand hem en vervor-
dere op gelijke dagen rekeningen te
sluiten, verhuizinge ofte verpach-
tmge van landen te doen in 't open-
bare, op de boete van drie Kenne-
mer ponden.

rHOTëi 80UWSS
Annex CABARET EXTASE
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A Het' gehele jaar geopend

'

f
Dagelijks

Diner-Dansant
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Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

.ZONDAGS MATINEE

'

f Reserveer tijdig Uw tafel

i
"'.• ' voor Uw

l . KERSTDINER
| " en
' SILVESTER-VIERING.

v:
Inl. K 2507 - 3046

•*
. speciale coupe

i (?• * permanent-wave f 17,50

*

Jóh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11
' ZANDVOORT - TEL. 3382

Zandv. operettevereniging
"' De Zandvoortse operette vereni-
ging zalfde jaarlijkse revue, ont-
worpen en samengesteld door enkele
.leden, "opvoeren op de Zaterdagen

*J4, 21 en 28 Januari a.s. in theater
'Monopole. Met ingang van vorige
;/week werd onder leiding van de
^gebroeders .Kick en Henk Steenkist
^gen> aanvang .gemaakt met het in-
)|studeren van ,de"operette „De vogel-
tijkbopman", van Zeiler. De uityoe-..
*
'ity&g; hier vari'zal^in^April^a.s.—pïÉats-1

hebben. Het bestuur vestigt er de
aandacht op, dat voor versterking
van het koor nog enkele heren-
leden nodig zijn.

Santfoort, 4 December 1595,

De Baljuw van Brederode,
Werner van Batenburg.

Zo kreeg Zandvoort 360 jaar
geleden zijn niet begeerd Sint
Nicolaas-cadeautje, op zichzelf te

rechtvaardigen, doch door het mis-
bruik, dat de schouten ervan maak-
ten, door de meeste inwoners ge-
haat en verfoeid, een keur, die ten-
slotte bewijst, dat Zandvoort óók in
die tijd al meerdere winkels moet
hebben gehad. De verplichtingen,
die ten opzichte daarvan in deze
keur worden gesteld, zouden ons
kunnen doen spreken van de eerste
verordening wat betreft de ver-
plichte winkelsluiting.

(Wordt vervolgd).

Mode-show in hotel Bouwes

f .-. !* .m? m "
. i"i X

:-*.:;

Een opvallende creatie van Nelly Klugt
< De cocktail-japon „Anna Boleyn".

Vorm en kleur, charme en gratie
.streden--om- dewixoorran ge-tijdens» de
modeshow die Zaterdagmiddag in
hotel Bouwes gehouden werd en
waar onze plaatsgenote Nelly KJugt,
die haar atelier heeft in de Nic.
Maesstraat te Amsterdam, haar
wintercollectie 1955 toonde in een
vijftigtal jnodellen van japonnen,
mantelpakken, Deux Pièces en ski-
combinaties, die een lust waren
voor het oog, evenals de bijzonder
fraaie bontmantels.

Nelly Klugt schuwt de gedurfd-
heid niet, nóch in vorm, nóch in
kleur, haar scheppingen hebben
iets geheel eigens, waardoor zij zich
kenmerkt als een opvallend mode-
ontwerpster in ons land.

Een viertal mannequins bracht
op deze prima verzorgde show haar
nieuwste creaties in een bonte ver-
scheidenheid, waarbij vele namen,
aan de toiletten gegeven, duidelijk
aangaven, wat zij in haar ontwerp
wilde aantonen.

A. Bakels n.v.
Kerkstraat 29-31 - Sinds 1874 - Tel. 2513
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specialisten

Een gewone ouwe kerel
Het is afgelopen
bij me thuis. Er is

niemand meer, die

in Sinterklaas ge-
looft. Ik heb het
m'n jongste zoon
nog op alle moge-
lijke manieren

trachten bij te brengen, dat Sint
Nicolaas wel degelijk bestaat en dat
hij wel héél goed mag oppassen,
wil hij kans maken althans nog iets

te krijgen, maar hij hoort me een
beetje medelijdend aan en z'n enig
commentaar is: „Hiero, Sinterklaas
bestaat niet, het is een gewone
ouwe kerel". „Jongetje", zei ik,

„weet wel tuafc je zegt, want als

Sinterklaas dat hoort dan ga je

mee naar Spanje ewsje moet een
jaar lang niets anders doen dan
lucifers in een doosje leggen".

„Hiero" (dat is een soort stopwoord
van 'em), zei hij weer, „schei nou
maar uit, want het kan me tóch niks
schelen. Ik zeg, dat Sinterklaas niet

bestaat. Hij heeft vroeger wel be-
staan, toen was ie echt, maar nou
zie je iedere keer een andere Sinter-
klaas en de ene keer heeft ie een
vuile baard en de andere keer een
witte". „Dat komt", zei ik, in. een
laatste krampachtige poging om
hem te overtuigen, „omdat Sint
Nicolaas, als ie een witte baard
heeft, die nét heeft gewassen, om-
dat z'n baard vuil geworden is van
dat kijken door al die schoorstenen
en dan hangt z'n baard daar wél 'es

een eindje in". Even keek hij me
aan, alsof ie dacht: „Zou er tóch
wat van waar zijn?, want het argu-
ment leek hem wel aannemelijk,

maar toen haalde hij z'n schouders
minachtend op en zei: „En tóch be-
staat ie niet en op het dak klimt ie

óók niet, dat kan zo'n ouwe kerel

met eens en zwarte Piet bestaat
óók niet, dat zijn gewone, zwart
gemaakte knullen en laatst zag ik

een zwarte Piet en dat was een
meisje". Zo gingen we dóór, maar
ik kon het niet meer winnen en ik

begreep: Het was afgelopen bij me
thuis, want er is niemand meer, die

in Sinterklaas gelooft.

Maar 's avonds, vóór het naar
bed gaan^kwam hij bij me en zei:

„Pappa, mag ik m'n schoen zetten?"
„Waarom?", zei ik, „je gelooft 'toch
niet meer in Sinterklaas?" Z'n ant-
woord had hij blijkbaar reeds van
te voren overwogen, want hij ant-
woordde prompt: „Dat doe ik ook
niet, maar als ik m'n schoen mag
zetten, zal ik er nog in geloven, tot

het 5 December geweest is".

Natuurlijk zette hij z'n schoen en
hij kreeg er wat in óók, maar de
manier, waarop hij sindsdien, heti

onderwerp „Sinterklaas" ontwijkt,
wijst erop, dat hij eigenlijk bedoelt
te zeggen: „Heb ik je even lekker
tuk?", maar zeggen doet ie niets,

zó wijs is ie wel.

Zo gaan we dan weer Sinterklaas
vieren dit jaar. U en ik en we doen
het allen met datzelfde kinderlijke
pleizier, dat onze kleine kinderen
en óók zij, die aan de echtheid van
het gebeuren zijn ontgroeid, op deze
dag bezig houdt. Want Sint Nico-^

laasfeest is een kinderfeest bij uit-

stek, maar toch óók een feest voor
de groteren. Zijn we niet allen in

spanning, wat de goed-heiligman

dit jaar voor ons heeft meegebracht?
Genieten we niet kinderlijk blij,

van alles, wat wij ontvangen, van
een leuke surprise evenveel als van
een waardevol cadeau? Wat is het
toch eigenlijk, dat dit Sint Nicolaas-
feest zo aantrekkelijk maakt, dit

feest van die „gewone ouwe kerel?"
Zou het niet zó zijn, dat we ons

de avond van de 5de December
even uittillen boven de beslomme-
ring van alle dag? Dat we eens even
zijn als onze kinderen in het „Vól
verwachting klopt ons hart?" Of zou
het Sint Nicolaasfeest het symbool
zijn van de komst van het goede in
een tijd vol dreigende gevaren en
spanningen, waarbij ons hart vol
bange verwachting klopt?
Als dit zo is, en het is zo, laat

ons dan hopen, dat het goede dat
van het Sint Nicolaasfeest uitgaat,

mag uitstralen tot ver over onze
grenzen, want nóóit zouden we dit

typisch Hollandse feest willen mis-
sen, het feest van „een gewone ouwe
kerel". K.

GEEF SCHOONHEID als St
Nicolaas- of Kerstgeschenk!

HOME-TREATMENTS
FOR BEAUTY

Met genoegen geven wij U
alle inlichtingen over aan-
schaffing en gebruik van Uw
benodigde cosmetica.

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - Créations /.-p

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Nu of nooit
moet U St. Nicolaas geschen-
ken kopen, want na 6. Dec. is

het beslist te laat!

Reeds vele Sinterklazen wa-
ren de afgelopen dagen in
onze zaak om hun inkopen te

doen en of het nu een flacon
Eau de Cologne, een Franse
parfum, een goede doos zeep,
een after-shave-stick, of een
apart byou was, allen waren
het erover eens, dat ons
Beauty - bulletin, dat deze
week huis aan huis in Zand-
voort werd bezorgd, een
prachtig overzicht gaf van
hetgeen wij aan leuke en
begeerde Sint Nicolaas ge-
schenken bieden en roemden
daarbij als één man onze slag-
zin:

Onthoudt één ding:
Wijze Sinterklazen kopen bij

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TEL. 2107

Speeltuinvereniging
Het Sint Nicolaasfeest van de

speeltuinvereniging „Kindervreugd"
zal worden gevierd op Zondag 11

December in het Patronaatsgebouw.
De kleintjes komen om half één, de
ouderen om half drie bijeen. Het
programma moet voor een elk een

verrassing blijven.

Een sprekend voorbeeld daarvan
was , zeker - de sportieve „winterjas „

„Stormy weather", fraai van lijn

en met hoog opstaande kraag, haar
gedurfdheid in geslaagde kleuren-
combinatie uitte zich bijzonder in
de „tijger-japon" met daarover een
gifgroene mantel, in de opvallend
mooie Deux Pièce met slang-dessin
en V4 mouw en niet minder in de
zwart zijden japon met fel rode
stola, die een betoverende indruk
maakte.
Haar materiaal is degelijk en in-

gesteld zowel op de grote als kleine
beurs, haar afwerking tot in de
finesses verzorgd, waarvan het
kunstige, geheel met de hand ver-
vaardigde bruidstoilet getuigde,
evenals haar feestelijke creatie
„Fièsta"
Top-prestaties deze middag wa-

ren ongetwijfeld het ensemble van
de bruin velours mantel, met goud-
brocaat-zijde gevoerd, over een
goud brocaat-zijden strapless-japon,
een koninklijk gewaad en het meest
opvallend van deze show haar
cocktail-japon „Anna Boleyn',', van
nacht-blauw Corduroy, met vier-
kante hals, afgeborduurd met brede
banen van zilver en goud-lover.
Opvallend voorts waren het bij-

zonder charmante donkerbruin ve-
lours-cocktail-toilet en de fraaie
bontmantels van Persianer, zwart
en grijs, Petit Gris en het Ocelot-
jasje.

Nelly Klugt heeft met deze bij-

zonder weelderige en fraai opge-
zette show in Zandvoort véél indruk
gemaakt, een show, die met schoei-
sel van Henri de Lange, met hoeden
van Cor Hoving en sieraden van
Comtesse en Martm's Hof tot in de
perfectie was voorbereid.

Hélène Destur, esthéticienne van
het Franse schoonheidshuis Dr. N.
G. Payot, demonstreerde de moderne
make-up in de pauze op zéér gees-
tige wijze en zo werd deze mode-
parade in het daarvoor zo geëigende
hotel Bouwes tot een zéér' geslaagd
evenement, dat o.m. werd bijge-
woond door burgemeester Mr. H.M
van Fenema met echtgenote.
Wat ons persoonlijk betreft, wij

zouden dergelijke gebeurtenissen
véél meer wensen. Zij geven cachet
aan de badplaats! K.

De meest
waardevolle
geschenken

zoals:

VESTEN en PULLOVERS,
Handschoenen en Wanten;
Lingerie - Zakdoeken;
Kousen, Sokken, Sport-
kousen - Overhemden en
Zelfbinders. - Kleedjes
Baby- en kleulerkleding.
GROTE SORTERING WOL

Vindt U in:

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

4"



ALLEEN vlees van de beste KWALITEIT
heeft een hoge VOEDINGSWAARDE!

Slagerij Burger
stelt kwaliteit voorop. Zeker, er wordt niets nagelaten om de

prijzen laag te houden. Maar alleen van kwaliteitsvlees.

Vrijdag en Zaterdag EXTRA RECLAME:

750 gr. fijne Riblappen f2,85

t*

Prima varkensvlees:

Magere lappen .. ./ 1,98 500 gr.

Ecorr. lappen . . ,/ 1,38 500 gr.

Sch. carbonade ,/'l,68 500 gr.

Rib carbonade . . ƒ1,78 500 gr.

Haas carbonade ƒ1,88 500 gr.

Filet 72,30 500 gr.

Rollade, mager en
heerlijk gekruid /2,10 500gr.

Rundvlees:
Doorr. R.lappen
Magere lappen .

ƒ1,68 500 gr.

A,98 500 gr.

Rosbief
Lende
Staartstuk
Entre Cöte

500 gr.

Kalfslappen f 1,90 500 gr.

WEEKEND-RECLAME: (fiQ «i
100 gr. Ham en 100 gr. gek. worst <j

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h.

200 gr. Pork
11,25
49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort Tel. 2994-2643

Vraag de Sint

een

blijvend
geschenk

*1 {V

>-

-£lA*N>tt£^~

Vraag: PHILIPS Radio
PHILIPS Platenspeler
PHILIPS Scheerapparaat
PHILIPS Inphraphil
PHILIPS Hoogtezon.
GRAMCFOONPLATEN.

Huishoudelijke geschenken:
Electr. wasmachine, koffiemolen,
ketel, strijkbout etc.

Wij zorgen gaarne voor U.
Service 100%.

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

rofi
f0

KAARSFANTASIEEN
in blokvorm. - Fantastische
sfeerverlichting. 40-80 brand-
uren, van ƒ1,95 af.

Ongetwijfeld een
EXCLVSIEF GESCHENK!

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Het huisje bij de zee
Mijn haan zal koning kraaien,
Dat hoort men dikwijls zeggen.
Met honing vangt men vliegen,
Iets dat men kan weerleggen.
Maar daar „"LA MER" noch koning
Noch vliegenvanger is,

Blijft al zijn pogen, nutloos,
Hij loopt zijn huisje mis! (Adv.)

In elk seizoen,

chocolade van GROEN!
Haltestraat 18 - Telef. 3403

Sint Nicolaas
op het voetbalveld
Naar wij van het bestuur van de

supportersvereniging „Geel blauw"
vernemen, zal St. Nicolaas a.s. Zon-
dag een gedeelte van de voetbal-
wedstrijd Zandv.meeuwen-H.B.C.
komen bijwonen. Omstreeks 2 uur
hoopt de Sint met gevolg op het
terrein te arriveren. Enkele ver-
rassingen bij dit bezoek moeten
zeker niet uitgesloten worden ge-
acht.

Uitslag verloting

Uitslag verloting Ned. Protestanten
Bond, goedgekeurd bij besluit van
B. & W. van Zandvoort d.d. 17 Oct.

1955, no. 3114. De prijzen vielen in

volgorde op de nummers: 2480; 1285
2352; 1714; 1321; 967; 840; 801; 1301;

1766; 120; 436; 1898. Af te halen
Brederodestraat 89. Naam pop: Re-
gina. Aantal bonen: 1242.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Programma voor a.s. Zaterdag:

T.Z.B. adsp. b-H.B.C, e 14.30 u.

Zondag:
S.V.Y. 1-T.Z.B. 1 14.30 u.

Remova 2-T.Z.B. 2 14.30 u.

T.Z.B. 3-Alliance 4 12 u.

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. J. van der Meer,

Julianaweg la, Telefoon 2499.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. A. Langeveld,

Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

Weer een nieuw hotel

De heer W. Kelder, architect te
Bussum, die in Zandvoort de grote
flatgebouwen langs de Boulevard
bouwde, voorts café-restaurant „De
Rotonde", de winkelgalerij aan de
Thorbeckestraat en nog enkele an-
dere kleinere bouwwerken, heeft in
de loop van Woensdag j.1. bericht
ontvangen, dat hem bouwvergun-
ning werd verleend voor het bouwen
van een hotel, op het nog braak
liggend stuk grond aan het Wagen-
makerspad, hoek Burgemeester
Engelbertsstraat en Badhuisplein,
grenzend aan hotel Esplanade.
Daar de voorbereiding voor deze

bouw reeds geheel was voltooid,

want het wachten was nog slechts

cp de bouwvergunning, zal thans
met de bouw door het aannemers-
bedrijf van de firma C.W. Pijpers
te Bussum direct worden begonnen,
want men wil het bouwwerk nog
vóór het volgend seizoen in gebruik
stellen, hetgeen mogelijk zal zijn,

wanneer niet te veel stagnatie op-
treedt wegens slechte weersomstan-
digheden.
Het hotel zal vier etages bevatten

met 20 kamers, 16 badkamers en
totaal 40 bedden en zal worden ge-
ëxploiteerd door de hr, L.E.E. Gallis

die óók café-restaurant „De Roton-
de" in exploitatie heeft. De num-'
mering van het hotel zal aan het
Badhuisplein geschieden, waarheen
het front is gericht. Wanneer de
bouw zal zijn voltooid, zal daar-
mede het gehele Badhuisplein door
de heer Kelder zijn volgebouwd.
Dat het hotel niet meer in de bouw-
stcp bleef opgenomen, zoals aan-
vankelijk het geval was, is te dan-
ken aan de dienst wederopbouw,
die erin slaagde, in het algemeen
belang van Zandvoort deze bouw
uit de bouwstop te lichten.

'n La Mer menu
/.^voldoet U!

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
De K.J.C. Zandv.meeuwen hield

haar laatste competitie-avond van
de maand November, waar de heer
C. van Roon als eerste eindigde
(kampioen); 2e. Jac. Waterdrinker;
3e. W.J. Visser; 4e. G. Kerkman;
5e. A. van Zanten. Th. Schuiten
behaalde de marsenprijs. De P.Wa-
terdrinkerprijs: Ie. Jac. Waterdrin-
ker; 2e. W.J. Visser.

Zandv. Schaakclub
De vorige week werd de uitslag

van de eerste partijen uit de tweede
ronde van de clubcompetitie: Ter-
mes-Bais 1-0; Steiner Hogen Esch
Jr. 1-0; Verhaert-v.d. Brom V»- 1/»;

Kroon-Kop 0-1; Slijkerman-Coever-
den 1-0; v. Keule-van Duijn 1-0;

Haagen-Eldering, afgebr.; Mühlen-
bruch-Drommel 0-1; Molenaar-Ho-
gen Esch Sr. 0-1.

«Bridgen voor pleizier»
Dinsdag werd de uitsla'g van een

onderlinge wedstrijd in:

N.Z.: 1. dames Rekke-Gebe 66,5 p.

2. fam. v. Straaten 61,5 p.; 3. fam.
v. Wonderen 61 p.; 4. fam. v.d.

Vlerk 60,5 p.; 5. dames den Belder-
Bodenhausen 57 p.; 6. Mevr. Gebe
Hr. Gansner 53,5 p.
O.W.: 1. fam. Snijer 80,5 p.;

2. mevr. de Jong-Hr. Vleeming 60 p.;

3. Heren Gebe-de Jong 60 p.;

4. Dames Berkhout-Dirksen 55 p.;

5. Dames Vleeming-Kuyters 53 p.;

6. Dames Claassen-des Bouvrie 51,5.

Ouderavond
Karel Doormanschool
De ouderavond van de Karel

Doormanschool werd geopend door
de voorzitter, de heer Douma, die

de spreker van deze avond, Dr. van
de Broek uit Leiden, de ouders en
het personeel welkom heette. Na
deze woorden werd de schoolfilm
gedraaid. De voorzitter gaf daarna
het woord aan het hoofd der school
de heer Mabelis.
Na de pauze gaf Dr. v.d. Broek

een uiteenzetting over de waarde
en het doel van het psychologisch
onderzoek op de lagere school.
Na de uiteenzetting van Dr. v.d.

Broek maakten vele ouders gebruik
van de gelegenheid om vragen te
stellen.

Boeiend toneelspel

van toneelver. „Wim Hildering"

De uitvoering, waarmede • deH
toneelvereniging „Wim Hildering"
Zaterdagavond in gebouw „Zomer-
lust" haar toneelseizoen opende,
mag zeker tot de meest opmerke-_
lijke worden gerekend, welke wij

*

tot nu toe van dit ensemble zagen.
Het was het toneelspel „Madame
Tic-Tac" van Falkland L. Cary en
Philip Weathers, waarmede dit ge-
zelschap welhaast zichzelf overtrof
door een prachtig gaaf acteren^
waarbij regisseur Arie Mourik de
mogelijkheden tot in de details had
uitgebuit. In vele scènes kreeg dit

gangsterdrama met zijn myste-
rieuze inslag een bewogen karakter,
zeker voor het grootste deel te
danken aan het indrukwekkend spel
van Alie Bol, als de dove en blinde
Madame Tic-Tac, de caféhoudster-
bendeleidster. Zij bracht deze enor-
me opgave met een felle bewogen-
heid, die grote bewondering wekte,
met een hoogtepunt aan het einde
van het tweede bedrijf, waarin men"
vergeten zou, met een amateur te
doen te hebben. Naast haar dient
direct te worden genoemd Joke
Paap, die Marguerite speelde met^
zulk een verbluffende echtheid, dat
voortdurend van een werkelijk be-
leven kon worden gesproken.

Het waren deze twee, die de op-
voering voerden naar die sfeer van'
werkelijkheid, die zo dikwijls bij

het amateur-toneelspel wordt ge-
mist. Oók de overigen werden blijk-
baar door dit boeiend spel meege-
sleept, Tilly Reurts als de prettige'
gevoelvolle Beth, Riek Kok, die de
praatzieke Mrs. Parsons op onver-
beterlijke wijze voor het voetlicht
plaatste; Minke Rinkel-Heyink als

de luchthartige vrouw van de
straat, die echter haar te harde
uitspraak wat zal dienen te her-

'

zien, doch overigens in dit debuut

van een uitgesproken toneel-talent
blijk gaf. Slechts Kate, gebracht
door Miep Hildering, bleek dit hoog
opgevoerde spel niet aan te kunnen
en miste in haar optreden het inner-
lijk beleven.

Bij de heren was Henny Hildering
in de rol, die hem bijzonder bleek
te liggen als de gangster-verrader
Rudge, het meest geslaagd in zijn

optreden met een voortdurend ver-
rassend gevoel voor de realiteit, dit

was eveneens het geval met Piet
Keur, die als het bange lid van de
gangster-bende uitstekend spel gaf.

Kees Bruijnzeel speelde de misdadi-
ger Clem in een sfeer van kille

sinisterheid, wij hadden hem echter
op bepaalde momenten graag nog
wat cynischer gezien. Joop Mourik
speelde Madama Tic-Tac's zoon
Luke op sympathieke wijze, doch
overtuigde ons niet ten volle in zijn

momenten van angst en vertwijfe-
ling. Ko Reurts tenslotte als de
politie-deskundige Sergeant Harris
bleef — ten opzichte van het spel
van de anderen — voortdurend te

vlak en te weinig de geslepen
politieman,
Arie Mourik voerde dit spel van

bedrog, misdaad en moord naar een
spannende climax, die in heti huive-
ringwekkend en met volle overgave
gespeelde slot een. prachtige bekro-
ning vond. Het was zeker welver-
diend, dat regisseur en spelers on-
der spontaan applaus door voorzit-
ter van der Storm op enthousiaste
werden gehuldigd en in de bloeme-
tjes werden gezet, een huldiging,
waarin óók requisiteur van Adel-
berg terecht werd betrokken. Hier
was de gehele avond door amateur-
toneelspel van de bovenste plank.
Wegens plaatsgebrek moesten velen
voor het bijwonen van deze opvoe-
ring worden teleurgesteld.

Heropening politieschietbanen
De administratie der gemeente-

politie meldt ons:

Cp Dinsdag 29 November 1955,

vond in de gemeente Zandvoort,
onder ideale weersomstandigheden,
de heropening plaats van de geres-
taureerde schietbanen der Zand-
voortse politie.

Als eerste spreker nam te 10.15

uur de hoofdinspecteur-korpschef
van gemeentepolitie, de heer H.- P.

Huijsman het woord en heette aller-

eerst de vele genodigden, waaronder
werden opgemerkt de burgemeester
dezer gemeente en zijn echtgenote,
de chef van het kabinet van de
Commissaris der Koningin in de
provincie Noordholland*, de officier

van Justitie te Haarlem en vele r
militaire- en politieautoriteiten,

;

van harte welkom.
Spreker toonde zich zéér verheugd

over de hernieuwde totstandkoming
t

der banen en het vervulde hem niet
'

een zekere trots dat dit prachtige -

werk,- in vrije "-tijdj-was verrichtp
door tot zijn korps behorende per-
soneelsleden, waarvoor hij betrok-

,

kenen zijn grote erkentelijkheid *

betuigde.
Hulde werd tevens gebracht >aan ,

het Gemeentebestuur en de K.N.
M.V. voor de grote materiële
medewerking welke werd verleend
en bestaande o.m. uit het aanbren-
gen van de zo lang verbeide afras- ;

tering en het benodigde hout (van
omgewaaide pits) waaruit twee '/

schietstanden, respectievelijk op- de
geweer- en pistoolbaan, konden

"

worden opgetrokken.
Door het overhandigen van de

*

sleutel — van het toegangshek tot

het complex banen — aan de voor-
zitter van de Zandvoortse Politie

Sportvereniging, inspecteur C. van
Buren, werd het beheer der banen I

symbolisch overgedragen aan het
(

bestuur der Z.P.S.V.
De voorzitter van de Z.P.S.V. nam

t

mede namens het bestuur der sport-
vereniging, met grote vreugde de
zorg over deze politie buitenschiet-
banen over en in zijn dankwoord
betrok hij niet alleen de korpschef ;

voor de bereidwilligheid, die hij

altijd bij de initiatieven van deze
vereniging toont, maar bracht voorts
hulde aan diegenen, die aan de tot-
standkoming van deze banen heb-
ben medegewerkt. Hij verzocht
daarna burgemeester Mr. H. M. van
Fenema door het lossen van het
eerste schot de banen officieel te

heropenen en in gebruik te nemen.
De burgemeester, beschermheer

der Z.P.S.V. — nam hierna als

laatste spreker het woord en roemde

Contactavond
Woensdagavond 16 Nov. hield de

R.K. Middenstandsvereniging „De
Hanze" een contactavond voor leden
en gezinsleden boven de 18 jaar.

De voorzitter, de heer Slegers, gaf
een boeiend verslag van de raads-
vergadering van de diocecane cen-
trale raad en resumeerde de belang-
rijke rede door Rector Brands op
deze vergadering uitgesproken. De
leden werden opgewekt deel te
nemen aan de Rome reis (zie Stu-
wing). Voorts werden de plannen
van het bestuur uiteengezet over
de te houden bezinningsochtend op
11 Maart a.s. waarbij de bekende
Pater Rembertus o.f.m. cap het
woord zal voeren.

Twee bekwame musici en de
conferencier, de heer F. Leenders,
zorgden voor het vrolijke gedeelte
dat bij de meesten. zeer in de smaak
viel. Het was al over twaalven
toen de voorzitter deze avond met
gebed sloot.

allereerst de activiteit van het
Zandvoortse politiekorps. Hij vond
het vanzelfsprekend dat de ge-
meente haar medewerking bij de
uitvoering van dit werk had ver-
leend en gewaagde voorts van het
feit dat deze dag — voor allen die
het Zandvoortse politiekorps een
warm hart toedragen — een zéér
voorname dient te zijn en alhoewel
hij het jammer vond dat er in
Zandvoort weer een stukje grond
omheind door prikkeldraad was bij-

gekomen, meende hij' dat in dit ge-
val er niet aan te ontkomen was,
aangezien anders deze banen onher-
roepelijk ten prooi zouden vallen
aan de baldadigheid van, de jeugd.
De burgemeester stelde voor

om aan; het complex banen de sym-
bolische naam te verbinden van
-„het Trefpunt" (van het Circuit van
-Zandvoort) welke suggestie uiter-
- aard dankbaar werd aanvaard.
„ . Hierna werden de geweerbanen

,

heropend. „-dqorv. de burgemeester;
door het lossen vari het eerste schot,'

terwijl mevrouw van Fenema de
pistcolbanen in gebruik stelde even-
eens door het lossen van een schot.

De banen werden hierna ingewijd
door het houden van een grote
onderlinge schietwedstrijd voor het
gehele politiepersoneel dezer ge-
meente.

KOPER's '%W
COMESTIBLES enDELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

KJ.C. Zandvoort
Dinsdag j.1. speelde K.J.C, dames

Noord b tegen Zandvoortmeeuwen b
voor de Nöortmanbeker. De uit-

slag was: Zandvoortmeeuwen 20386

p. en 10 m. Dames Noord 21242 p.

en 16 m. Dames Noord zijn de win-
naars v.d. marsepainprijs met 16 m.
Woensdag j.1. speelde K. J. C.

^Zandvoort" zijn 11e ronde voor
het clubkampioenschap. Uitslag

:

1 P. Paap Cz.; 2 Jan Paap; 3 Wig-
boldus; 4 P. Valk.

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.»

Het eerste moest afgelopen Zon-
dag tegen Pinoké 2 spelen en be-
haalde een 3-2 overwinning.
Het tweede behaalde een monster-

zege van 8-0 op Pinoké 4.

Het derde verloor de belangrijke
uitwedstrijd tegen B.M.H.C. 8 met
2-1, na met 1-0 te hebben voorge-
staan.
Het vierde speelde 1-1 tegen

Saxenburgers 2.

Het tweede dameselftal verloor
met 5-3 van H.B.S. 4.

Het jongenselftal b speelde vriend-
schappelijk tegen Alliance c en won
met 3-0.

Het programma, voor a.s. Zondag:
Heren: Strawberries-Z.H.C. 1

(vriendschappelijk)
Z.H.C. 2-Hermes 12.15 u.

(J.D. Treslongbeker)
A.M.V.J.-Z.H.C. 4

Dames: Strawberries 4-Z.H.C. 1.

Z.H.C. 2-B.D.H.C. 7 2 u.

Jongens: Z.H.C. a-Alliance b

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec berijdbaar

4 6,41 13,30 19,05 2,— 10,30-17,00

5 7,36 14,30 20,01 3,— 11,30-18,00

6 8,32 15,30 21,03 4,— 12,30-19,00

7 9,36 16,30 22,12 5,— 13,30-20,00

8 10,48 18,— 23,24 6,30 15,00-21,30

9 11,59 19, ,— 6,30 3,30-10,00

10 —,32 7,30 12,58 20,— 4,30-11,00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Kostelijke
school St.-Nicolaasleesten

Zandvoort heeft Donderdag j.1.

gestaan in het teken van de Sint-
Nicolaasviering voor de scholen.

Van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat hebben honderden kinderen
van alle Zandvoortse scholen' —
met uitzondering van de kleuter-
scholen, die a.s. Maandag aan de
beurt komen — genoten van een
Sint Nicolaasviering in theater
Monopole, die door het comité, sa-
mengesteld uit het onderwijzend
personeel, op uitstekende wijze
bleek te zijn voorbereid.
In de ochtenduren werden de 1ste.

2de en 3de klassen der lagere scho-
len vergast op 'n poppenkast-voor-
stelling, gevolgd door de vertoning
van enkele films, met als aardig
intermezzo de komst van de goed-
heilig man met zijn knecht in

hoogst eigen persoon, bij welk be-
zoek menig kinderhartje angstig
heeft geklopt.
Des middags volgde het feest voor

de 4de, 5de en 6de klassen der
lagere scholen en des avonds de
hogere klassen en de U.L.O.-school.

In deze laatste bijeenkomst wa-
ren tevens aanwezig de echtgenote
van Zandvoorts burgemeester, Me-
vrouw M. van, Fenema-Brantsma
en vele andere^Zandvoortse autori-

teiten. Voorts leden van het bestuur
der ouder-commissies en van de
ouderraad. Wegens ambtsbezig-
heden hadden Zandvoorts burge-
meester en de gemeentesecretaris
bericht van verhindering moeten
zenden.

In de middag- en avondvoorstel-
ling werd een opvoering gebracht
van het sprookje van Rosita Peters:

„Het boek met het gouden slot",

véél overeenkomst vertonend met
vertellingen uit 1001 nacht.

Het bleek een sterk aansprekend
stuk te zijn, niet alleen wat de in-

houd, doch óók wat de perfecte op-
voering betreft, die verzorgd werd
door een 16-tal onderwijzers en
onderwijzeressen van de Zand-
voortse scholen, onder regie van 't

hoofd van de Dr. Albert Plesman-
school, de heer J. Ramkema, die

bovendien óók nog een vrij grete

rol in het spel te vervullen had.

Met de véél voldoening schen-
kende fraaie decors, die welwillend
door de Zandvoortse operette-vere-
niging waren beschikbaar gesteld,

werd de uitvoering zowel des mid-
dags als des avonds een groot suc-

ces, waarmede jong en oud enthou-
siast medeleefde. Men had moeilijk

een betere keuze kunnen doen.

De voorzitter van 't St.-Nicolaas-

comité, de heer A. Mabelis Jr.,

leidde 's avonds met een welkomst-
woord de voorstelling in en van-
zelfsprekend ontbraken in de pauze
de tractaties niet.

Met grote voldoening kan het co-

mité op deze zéér geslaagde Sint-

Nicolaasviering terugzien, die na
een lange periode van intensieve

voorbereiding met zulk een groot

succes werd bekroond.

Voor de «stille armen»
Evenals in voorgaande jaren zal

, ock^dit jaar weer in Zandvoort een
inzameling, gehouden worden voor
de „stille armen" in deze gemeente.
Wie zich verdiept in het probleem

van de zgn. „stille" armoede ont-

moet niet alleen de nooddruft, doch
hij ontmoet de ziekte, de invaliditeit,

de ouderdom en de vereenzaming.
We leven in een tijd van hoog-

conjunctuur in een tijd van zeer
gespecialiseerde sociale zorg, waarin
geen armoede behoeft te heersen.

Maar wel speciaal in deze ko-
mende wintermaanden vervult ons
een gevoel van naastenliefde, in het
bijzonder voor de bovenbedoelde
groepen van „stille armen", die

buiten de werkingssfeer van de
overheidsbemoeiingen op sociaal

gebied vallen.

En hier kan een blijk vani mede-
leven, een vriendelijke en harte-
lijke attentie wonderen doen.
Als U de dankbare gezichten

zoudt kunnen zien van, die mensen,
die zich, dank zij Uw hulp, enkele
kleine geriefelijkneden kunnen
veroorloven, dan zoudt U zeker
geen moment aarzelen een bedrag
hiervoor te geven.
'Gaarne willen wij U dan ook vra-

gen, zo U met dit mooie werk in-

stemt, Uw bijdrage te geven aan de
heren S. Slagveld, Koninginneweg
26 of J.A.B, van Pagée, Brederode-
straat 35 of te storten op postreke-
ning 499496 t.n.v. de heer S. Slag-
veld.

Iedere week zal dan weer in de
Zandvoortse bladen een verant-
woording van de ingezamelde be-
dragen worden gedaan.

Het comité:

Mr. H. M. van Fenema
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

BURGERLIJKE STAND
25 November-1 December 1955

Geboren: Hendrikus, zoon van B.

W. Lukkassen en C. J. Molenaar;
Shirley Peggy, dochter van F. L.

van Haasen en W. B. Nijssen; Ma-
ria Catharina, dochter van C. J.

van den Berg en A. W. Bank;
Sonja Wilhelmina, dochter van A.
Loos en W. Koper.
Ondertrouwd: J. C. van Omme-

ren en, N. Snoeks.

Tafeltennis

Alle wedstrijden van T.Z.B., afd.

tafeltennis zijn voor Maandag a.s.

afgelast.

Spreekuur burgemeester '

De burgemeester van Zandvoort
zal op Woensdag 7 Dec. a.s. geen
spreekuur houden, doch op Dinsdag
6 Dec. a.s.

Voor Uw drukwerk: *

Drukkerij Van Petegem & Zn.

ir Kerkitraat 28 - Telef. 2793

Sint ziet graag tevreden mensen
En voldoet graag ieders wensen,
'n Cadeau van Drommel

(is naar ieders zin,

En U legt er altijd eer mee in!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

)

Dankbetuiging

Voor de vele bewijzen van belang-
stelling en medeleven, ondervonden
bij het overlijden van onze lieve
man en vader <r*"

W. J. M. JANSEN * *

'

betuigen wij langs deze weg onze
hartelijke dank.

J. M. Jansen-Simon.
W. Jansen.

Zandvoort, 2 December 1955.

Kostverlorenstraat 66a.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
Zondag 4 December, 2e Advent

10.30 uur: Ds. C. de Ru.

19 uur: Ds. E. Saraber,
predikant te Voorschoten.

19 uur („Het Huis in de Duinen"):
Ds. R. H. Oldeman.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. dhr. M. C. Draijer te Haarlem.,

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort 7 Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Prof. Dr. J.N. Sevenster, uit A'dam.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.

In de week H.H. Missen 's mor-
gens 7 uur en 7.45 uur.

's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags
gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list, den Haag.

Winkelgalerij in kersttooi

De winkeliers van de winkel-
galerij aan de Thorbeckestraat,
tegenover hotel Bouwes, besloten,

de komende Kerst-periode op stem-
mige wijze kerst-verlichting en
kerstversiering te doen aanbrengen
in de galerij.

Alle winkeliers hebben spontaan
hun medewerking toegezegd. De
leiding berust bij de heer Joh. A.
Suykerbuyk, terwijl tot penning-
meester van het comité van voor-
bereiding werd benoemd de heer
H. Blom. Het ligt' in de bedoeling
op 13 December a.s. een en ander
gereed te hebben.

Voor stokvis
ZOUTE VIS en

DIEPVRIES KABELJAUW FILé.

Vishandel H. SCHUT
Kerkstraat 21 - Telefoon 2121

Winkels Zondag geopend
a.s. Zondag zullen de winkels in

onze gemeente geopend mogen zijn

als op de werkdagen in de afge-
lopen week.

Beroeps-toneelavond
Zandv. besturenbond

In theater Monopole — dat tot de
laatste plaats bezet was — bood de
Zandvoortse besturenbond Maan-
dagavond j.1. haar ledeni een toneel-
avond aan in het kader van de
jaarlijkse door deze bond te orga-
niseren culturele avond.
De heer A. Molenaar, voorzitter,

wees in zijn welkomstwoord op het
gouden jubileum, dat het N.V.V.
binnenkort hoopt te vieren en wekte
op tot ledenwerving, opdat óók
Zandvoort zijn steentje bijdraagt
om het half millioen leden in ons
land, dat men op 1 Januari a.s.

hoopt te hebben bereikt, vól te

krijgen. Wat de viering van dit

jubileum in Zandvoort betreft,

deelde spreker mede, dat in Januari
een' groot kinderfeest in theater
Monopole zal worden georganiseerd,
terwijl op 8 Maart eigen leden een
opvoering zullen brengen van het
jubileum-toneelstuk: „Door het don-
ker kwam het wonder".
De stichting „Het Nederlands

volkstoneel" (de toneelvereniging)
bracht hierna onder regie van Louis
Saalborn een opvoering van „De
kroongetuige" van Agatha Christie.

In ademloze spanning^ volgde men
in de zaal het beklemmend werkend
stuk, op weergaloos boeiende wijze
over het voetlicht gebracht, dat in
de door niemand verwachte ont-
knoping zulk een verrassend slot

brengt-! De keuze van dit eminente
gezelschap bleek wel een zéér ge-
lukkige te zijn geweest, waarvoor
het bestuur van de besturenbond
een hartelijk woord van dank toe-
komt, dat zij het hier zozeer ge-
miste beroepstoneel weer in onze
gemeente bracht.

Voorzitter A. Molenaar bracht na
de opvoering namens alle aanwezi-
gen dank aan) het ensemble, voor de
prachtige avond, waarvan allen
zéér hadden genoten.

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk; porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

P
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Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) f 1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en ( f 1 Qfl
250 gr. RUNDVET \ * IfVKJ
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN .. ƒ2,25
Voor de soep: 1 kg. Kalfsschenkel
/ ^^ met veel vlees ƒ 1,

—

j^ f® VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en ) f (\ QK
100 gr. gebr. Rosbeaf ) ' "r"
100 gr. Gebr. Rosbeaf en \ f (\ HK
100 gr. Lunchmeat )

1U
)
,J

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beaf ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

Zandv. motor-, bromfiets- en autoservice

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Rijwielen
Motoren
Bromfietsen
Auto's

en onderdelen

Ooit voor de SINT NICOLAAS een

ruime keuze geschenken, o.a. hand-
warmers, handschoenen, 1

* spiegels,

jassen en broeken, windschermen,

duo's enz. enz.

}
lïP

Wandlampen
Bureaulampen
Broodroosters
Strijkijzers

Scheerapparaten
Electr. dekens
Electr. koffiemolens
Electr. melkkokers
Electr. snelkokers
Electr. wand- en
schoorsteenklokken
Electr. kachels
Platenwisselaars
Wasmachines »_

Stofzuigers
Radio en Televisie

Een ruime keuze van nuttige
geschenken voor de Sint Nicolaas.

Electro-Technisch
bureau J. KEUR

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

J.<p
W£ffl&£*M&fëW%&t

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT TELEF. 2507

Dat had U moeten zien
hoe blij 'n ieder was, die zijn schoen
of schoenen gebracht had bij NOOY!
Be étalage naast onze zaak Grote
Krocht stond er vol van. St.Nicolaas
had er leuke verrassingen in gedaan.

Nog eenmaal mag een ieder zijn

schoen "brengen bij 10 gulden aan
diverse cassabons, n.l. a.s. Zaterdag.

KOOP BIJ NOOY!
Enorme sortering ST. NICOLAAS-
GESCHENKEN. Zie de etalages.

^MS
1
# NOOY

IANDVOORT.

GROTE KROCHT 20.

Zondag van 2-5 uur geopend.

Slagerij LA VIANDE
TELEF. 2432 KL. KROCHT 1

5. Weekend-reclame:
5 pakjes eigen gesm. vet fl,—
250 gr. Geld. gek. worst 10 et.

Rund-, Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

Sint Nicolaas
koopt reeds jaren
zijn geschenken bij:

BAKELS
Kerkstraat 29-31 Tel. 2513

Zakdoeken - Shawls - Hand-
schoenen - Sokken - Vesten

Jumpers - Poplin blouses enz.

DEELNEMER SINT NICOLAAS ACTIE.

/. PU
Onze keuken
is weer geheel hersteld, dus
kunt U weer dagelijks terecht
voor onze heerlijke

Bami en Nasi Goreng
Wij bezorgen ook aan huis!

Heeft U onze prima
ERWTENSOEP al eens
geprobeerd?
Werkelijk iets om van
te smullen!

Wij zijn de gehele winter ge-
opend, behalve Vrijdag's.

Ook voor vergaderingen
en partijen is onze zaak
beschikbaar.

Hotel-Rest. E. KEUR
Kerkstraat 27 Telef. 2537

DUBBELE
FEESTDAGEN

met

Philips
Televisie

PHILIPS TELEVISIE verrijkt Uw
leven! Philips Televisie voor ieder-
een. Bestel heden bij ons Uw toestel.

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig
Service 100%.

SINDS t»30 '

WPenoat

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van R IJW I E L E N,

VESTING 1<V
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Zondag a.s. 4 December 1955
brengt St. Nicolaas met zijn

knecht een bezoek aan „LA
MER" des avonds tussen 7-9

uur. Ter ere van zijn aan-
wezigheid krijgt iedere gast

een zeer uitgebreide

Bami of Nasi Goreng
tegen de normale prijs van
ƒ2,75. Tevens voor de kin-
deren een extra verrassing!
Verzoeke dringend tijdig te

reserveren, nog slechts enkele
tafels beschikbaar.

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 TELEF. 2196

UW P0PPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM. U -
*7< *

Taxi?
2600
BELLEN! 1

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

;.>-(?

Boteiietters
100°/o roomboter en zuivere
amandelspijs ƒ4,25 500 gram.

Echte amandel speculaaspop-
pen. Marsepain en chocolade-
figuren. - Borstplaat.

Bakkerij V. Staveren
ZEESTRAAT 48 - TEL. 2684

Erkende Autorijschool

Zandvoort"19

Thans ook

H-
scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 - TELEFOON 3283
ZANDVOORT

Een mooie plant...

een leuk bloemstukje
besteld bij

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 TELEFOON 2060

is een altijd welkom
'SINT NICOLAASGESCHENK.

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen I

U SLAAGT ALTIJD voor Uw

St. NicoEaas-
kro geschenken

bij

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

• GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Waf gij

niet nodig hebt
is voor een dubbeltje te duur!

Maar als U een

WASMACHINE,
CENTRIFUGE of
STOFZUIGER
werkelijk nodig heeft, dan kunnen wij U
daaraan helpen voor

f 2,50 per week.
Ook voor TAFELBESTEKKEN en KEUKEN-
UITZETTEN verlenen wij dezelfde service.

Voor inlichtingen even een berichtje aan:
Vert. Handelsondern.

„RIVAAL"
TELEFÓONC2627 HOGEWEG 36.

Succes agenda's
Lh\'v Zak-agenda's
Dag-, week-, maand- KalendOI"S
Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.M. VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

„Zie de maan schijnt door de bomen"
In Zandvoort op de Grote Krocht, Jp ''

Jullie kunnen het niet dromen i

'y '

Wat „Sint" toch alles bij ons kocht.
Door al de schoentjes kwam „Pief wat laat
Maar trok toen aan de Automaat.
Dus voor een hele fijne neus
Is bij „Ladener" grote keus!

Sigarenmagazljn TH. LADEN ER
Grote Krocht 25 - Telefoon 2900

Zondag 4 Dec. geopend!

Haal voor de feestdagen
gezelligheid in Uw huis!

TELEVISIE ?•*
Erres, Philips of Telefunken.

RADIO
Erres, Philips, Telefunken, Grundig.

Voor moeder:
Een electr.WASMACHINE v.a./159,-

Een electr. STOFZUIGER (gr. sort.)

Een aardige theekast of boekenkast,
een deken, bedstellen, een aardig
kleedje of tafelkleed. Ach wij heb-
ben zoveel en U weet:

DE KL. BLIJENKORF is altijd

voordeliger. Ook op gem. bet. cond.

DE KL. BIJENKORF
— TELEFOON 2658

U slaagt altijd en

.

. . V slaagt beter!

KERKPLEIN 5

Extra reclame
bij SLAGER GAUS

750 gr. Rosbeaf f2,85
750 gr. Varkensroliade, mager en gekruid f 2,85
750 gr. Schoudercarbonade f2,40

Kalfsbenen 500 gr. ƒ0,15
Magere osselapjes 500 gr. ƒ1,69
Riblappen 500 gr. ƒ1,90
Rosbief 500 gr. ƒ2,—
Gelard. haasjes . .500 gr. ƒ2,25
Contrafilet (entrecöte)

500 gr. ƒ2,10
Biefstuk v.a. 500 gr. ƒ2,50
Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ1,25
Schenkel m. been 500 gr. ƒ1,25

Soeppakket:
150 gr. gehakt

100 gr. Poulet, 1 Mergpijpje

f 0,85 /

BIJ VLEES:
Eigen gesm. vet
250 gr. 20 et. 500 gr. 35 et.

Kalfshaxe (voor soep of
ragout) . . pl.m. 1 kg. ƒ0,85

Sch. carbonade 500 gr. ƒ1,65

Ribcarbonade . . 500 gr. ƒ1,75

Haascarbonade . .500 gr. ƒ1,85

Doorregen (magere)
varkenslapjes 500 gr. ƒ1,40

VOOR DE SNERT:
Varkenspootjes 100 gr. ƒ0,10
Hamschijven 100 gr. ƒ0,25
Krabbetjes 100 gr. ƒ0,25
Mager pekelspek 100 gr. ƒ0,36

Gelieve rollade vooruit tele-
fonisch (2102) of aan de zaak

te bestellen!

Speeiale weeleend-reclame:
BIJ VLEES:

100 gr. Gelard. Lever en
100 gr. Pekelvlees ƒ0,89

of
100 gr. echte Geld. ham en
100 gr. gek. worst ƒ0,79

150 gr. Corned beaf ƒ0,60
200 gr. Gebr. Rosbief .. ƒ0,98
Prachtige magere Geld ham

200 gr. ƒ0,89
Geld. gek. worst 250 gr. ƒ0,75
Echte boeren bakbloedworst

500 gr. ƒ0,90; 250 gr. ƒ0,50

100 gr. Leverworst spec. ƒ0,25
Geld.rookworstjes ƒ0,44 100 gr.

Rolpens 500 gr. ƒ1,90
Hersens per stel ƒ0,55

Al onze fijne vleeswaren wor-
den door ons zélf gemaakt!

VOLOP HONDENVOER:
Long, Kopvlee.s Pens, Hart,

Elder of Uier. - Volop
knoesten en mergpijpen!

Dit krijgt U deze week bij:

Slager Gaus
Kerkstraat 14 Telefoon 2102

Oefening Staalt Spieren
Zaterdag j.1. werden in het Zander-
instituut te Haarlem door de tech-
nische commissie van de Kennemer
Turnkring de bondsvaardigheids-
proeven afgenomen aan de turners
en turnsters van de Ie en 2e graad.
Van onze vereniging namen 6

leden deel, waarvan er één werd
afgewezen. Geslaagd zijn de dames
E. Sietsema (46,4 p. Ie graad); N.
Duker 45,2 p.; B. v. Soolingen 45,2 p.
en J. Kunkeler 39,9 p. (2e graad) en
de heer D. Spaans 43,2 p. (2e graad).
In de week vóór de Kerstvacan-

tie zullen voor alle groepen uit

onze vereniging de onderlinge wed-
strijden plaatsvinden. Vanzelfspre-
kend zullen op 5 December (Sint
Nicolaasavond) geen lessen gegeven
.worden. 4 _

'
_

Afd. volleybal. Voor a.s.Woensdag
is in het Krelagehuis te Haarlem
vastgesteld de belangrijke wedstrijd
Dames: O.S.S.-O.V.R.A.
Beide ploegen bezetten met een

gelijk aantal punten (11) de twee
eerste plaatsen. Aan spanning zal

het dus zeker niet ontbreken.

Afd. handbal. Voor a.s. Zondag
is in het sportpark Duyntjesveld
vastgesteld de wedstrijd:
Meisjes adsp.: O.S.S.-Blinkert 2u.
Om hun goede plaats op de rang-

lijst te kunnen, behouden, zal ook
deze wedstrijd gewonnen dienen te
worden.

In afwachting van de start van
de zaalhandbalcompetitie op Zater-
dag- of Zondagmiddag van de
overige groepen, gaat de training op
Zaterdagmiddag van 3-5 uur voor

alle handballiefhebbers gewoon
door. Nieuwelingen kunnen zich
daar steeds melden en inlichtingen
ontvangen.

Z.V.V. Zandvoortmaeuwen
Afd. voetbal. De uitslagen van de

Zondag gespeelde wedstrijden:
3-2
1-1

3-2
1-2

3-2
0-3
5-0

Hollandia-Zandvoortm. 1

Zandvoortm. 2-Haarlem 3a
R.C.H. 6-Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 4-D.C.O. 2

Zandvoortm. 5-T.Y.B.B. 3
Zandvoortm. 6-D.S.S. 3

D.S.S. a-Zandv.m. jun. a
(v.d. Aart-beker).

H.F.C. e-Zandv.m. jun. b 0-4

D.S.K. b-Zandv.m. jun. c 5-6

Uitslagen van j.l. Zaterdagmiddag:
Zandvoortm. 1-Kinheim. 1 2-4
Concordia-Zandvoortm. 2 1-0

- D.C.O. a-Zandv.m. adsp. b '- 7-1
Zandv.m. adsp. c-Haarlem g 5-0
Zandv.m. adsp. d-Haarlem h 8-0

Programma voor a.s. Zondag:
Zandv.m. 1-H.B.C. 2,30 u.

E.D.O. 4-Zandv.m. 2 9,45 u.

Kinheim 2-Zandv.m. 3 9,45 u.

Zandv.m. 4-D.I.O. 2 9,45 u.

Hillegom 3-Zandv.m. 5 12 u.

Zandv.m. 6-Geel-wit 3 12 u.

Zandv.m. jun.a-Bl'daal a 9.45 u.

Zandv.m. jun.c-R.CH.h 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
T.IJ.B.B.-Zandvoortm. 2 2,30 u.

H.F.C. i-Zandv.m. adsp. d 3 u.

Afd. handbal. De uitslagen van
j.l. Zondag waren:
Heren: A.P.G.S. 1-Zandv.m. 1 9-9

Blinkert 2-Zandv.m. 2 8-17
Meisjes: Zandv.m. 3-O.S.S. 1 1-11
Jongens: Zandv.m. 1-Blinkert 6-1

Deze electr. NAAIMACHINE
met ingebouwde verlichting, zeer
fraai uitgevoerd, compleet m.koffer

voor slechts f 350,

—

Desgewenst gemakkelijk te regelen,
zonder vooruitbetaling!

„WBLCO"
SWALUESTRAAT 2-4-6 - Tel. 2889

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 3421

Ruime sortering

jongens en meisjes speelgoed

ELEC. TREINEN
MECCANO DOZEN
MECHANISCHE AUTO's

DINKY TOYS

POPPEN enz.

TEDDYBEREN enz.

GEZELSCHAPSSPELLETJES

't Geschenk
van de dag!

s*Z§5^
en bontlaarzen

natuurlijk

Brossois Schoenhandel
GROTE KROCHT Annex reparatie-inrichting.

b*

't)
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NET MEISJE GEVRAAGD
voor de ochtenduren.
Heiligers, Zandv.laan 355.

DIENSTMEISJE gevraagd
voor halve of hele dagen
en WERKSTER. Mevrouw
Kaars Sijpesteyn, Vuur-
boetstraat 8 zw.

M
TE KOOP AANGEBODEN
Nieuwe electr. KERST-
VERLICHTING. Adres te

vernemen: Eerste Zandv.
Papierhandel, Haltestr. 12.

'f*

/•*

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

GARAGE TE HUUR.
Burg. Engelbertsstraat 15.

\.#

i.êi

VERLOREN:
Vlak voor ons huis heeft
moeder haar zwartlederen
HANDTASJE verloren. Zij

is het meest gedupeerd,
door het verlies van haar
beide brillen. Inlichtingen
aan G. S. W. Keur, Zandv.
laan 41, Tel. 3085.

Gevraagd: flink MEISJE
voer de huishouding of
WERKSTER, 2 dagen p.w.
L. Balledux, Haltestr. 27,

Telefoon 2596.

Gevraagd: flinke WERK-
. STER of DAGMEISJE.
I f $ Mevr. Hiller, Burg. Engel-
' bertsstraat 62.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. --ƒ5— p. week.
T.C.v:d.Schelde, Haltestr. 7

1&0 /W
tr¥»

ir

iets waar muziek in zit

gra

Geef Uw kinderen zo'n
onvergetelijk moment

en neem hen mede naar het

$-%/êfr hoofdkwartier
^ van Sint Nicolaas
* (Haltestraat 4)

U behoeft daarvoor alleen

uw inkopen in Zandvoort
te doen

- Bij haast alle winkeliers
krijgt U zegels, die U recht geven
met Uw kinderen

naar Sint Nicolaas te gaan en
een cadeau uit te zoeken!

j > *

;ïJ r
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Een keuze uit honderden geschenken:

Zorgt U, dat Uw opplakvel een

veelvoud van 25 zegels bevat,

dus: 50, 75, 100, 125 stuks enz.

Koopt in Zandvoort
Vraagt uw zegels

Grote service

Enorme sortering.

Voordeliger dan de stad!

SCHAAKSPELEN
SPOORTREINEN
MONDHARMONICA'S
GANZEBORD SPELEN
LEGPUZZLES
DAMSPELEN
RACE-AUTO's
BORDUUR DOOSJES
KINDERSTOELTJES
POPPEN
SCHOOLBORDEN
VERFDOZEN
KLEURBOEKEN
LEESBOEKEN
enz. enz.

((Ook voor volwassenen
aardige geschenken).

Zitting met Sint Nicolaas:

Zaterdag 3 December 3-6 uur

Zittingen zonder Sint Nicolaas:

Vrijdagavond 7-9 uur
Maandag 5 December 2-6 uur

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

S,
#
^ TELEF. 3023.

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

^wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend, /.-jj?

f.

Een goed glas port verhoogt de gezelligheid!

Speciaal aanbevolen:

Porto de Luxo
(rood en wit) Per Vi fles ƒ 4,95

Verrassende Sint Nicolaas surprises

Slij terij-Wijnhandel

HL A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532

.J.van Seggelen
KORT's IJZERHANDEL

Haltestraat 1 - Telefoon 2735

Voor nuttige en blijvende

ST. NICOLAAS
GESCHENKEN
een waar paradijs!

PENTO SCHEERCREAM .. ƒ1,25
NOACH's BLIK HAM ƒ 1,60

Haltestr.50,Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

$.'

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 2 t.m. Zondag 4 December 8 uur

DIRK BOGARDE - DONALD SINDEN
VIRGINIA McKENNA, EARL CAMERON

Sn de greep //.*-

van de Mau Mau
(SIMBA) (In Eastman Color)

SIMBA verborgen gevaar;
SIMBA het teken van de Mau Mau;
SIMBA terreur. 18 jaar.

Vanaf Maandag 5 t.m. Woensdag 7 Dec. 8 uur

MURIEL PAVLOW - KENNETH MORE
DIRK BOGARDE - KAY KENDALL
DONALD SINDEN - DONALD HOUSTON

Dokter worden
is niet moeilijk
(DOCTOR IN THE HOUSE). Slik de lachpillen

van deze toekomstige doktoren. - Een
komedie die al Uw kwalen geneest.

Toegang alle leeftijden.

Donderdag 8 December 8 uur (slechts één dag)

JAMES MASON - ANN TODD en
YVONNE OWEN in de bijzondere film

De zevende sluier
(THE SEVENTH VEIL). Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 4 Dec. 2.30 uur speciale matinee

Wij presenteren U GEORGE FORMBYin

Kampioen op sokken
George als motorduivel, negerzanger,
pechvogel, hartenjager en kampioen
op sokken. Alle leeftijden.

te-Ot

Hier is onze Sint Nicolaas verrassing:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige d.

500 gr.

Ons bekende soeppakket:

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

Dik Niervet 60 et. 500 gr.

Haascarbonade f2,10 500 gr.

Ribcarbonade f 1,95 500 gr.

Schoudercarbonade f 1,65 500 gr.

Geld. rookworst Alléén Woensdag:

voor Uw boerenkool 38 et. 10O gr.

Runderlappen met 500 gr. gesm. vet voor f 2,—
Lende-Entrecöte f2,35
100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaalje 90 et.

100 gr. Ham
( Cktm. *%*

1 00 gr. Pekelvlees S
&& ©*

150 gr. Gelardeerde lever 90 et.

150 gr. Hampastei 65 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld. gek.worst 85 et.

1 50 gr. Kinnebakham 50 et.

150 gr. Gevulde kalfsborst 68 et.

WOLLEN PLAIDS.. 37,50, 18,90,

Mooie sort. WANDDOEKEN,
alle maten 12,50, 10,80,

ZUIVER WOLLEN DEKENS
„Zaalberg" 150 x 200

190 x 2,30

Prima GEM. WOLLEN DEKENS
17,25, 14,40,

MOD. WOLLEN DEKENS,
leuke fleurige blokken

„SPANOLA" PLAIDS „Schotse
ruit", prima voor auto en tochtd.

DAMAST PLASTIC TAFEL*
LAKENS, andere kant gebloemd

„DAMASTA" DE LUXE PLAS»
TIC LAKEN met linnen rug

TRANSPARANT PLASTIC
TAFELLAKEN
MOQUETTE TAFELKLEDEN

43,75,

16,45

9,25

39,75

58,00

Geopend de gehele week
tot 's avonds 9 uur

• BADDOEKEN SETS, bestaande __
uit 1 keukendoek en 2 panlappen 3jZ5

• BADDOEKEN SETS in leuke
verpakking „Swan", 2 baddoeken Q a_
en 2 washandjes O59&

• BADHANDDOEK en WAS» n , _
HANDJE verpakt 4,20, 3.15

• Leuke ONTBIJTGARNITUREN _ H -
10,45, 8,15

• DAMAST TAFELLAKENS _ -_
130 x 160 7,45, 6.4b

•bijpassende SERVETTEN .. 1,50, 1,05

• FLANELLEN LAKENS 1 pers. 5,75
2 pers. 6,45

• Gekl. FLANELLEN LAKENS .. 10,45
• Wasechte TAFELKLEEDJES v.a. 2,75

Heeft u een koud bed?
neemt U dan

een „IKI THERM DEK" 17,50

J. Th. KORT
Zandvoort

GROTE KROCHT
Telf. 2666

Haarlem - Heemstede - IJmuiden-

In Zandvoort eet men FRUIT
van

KerksftasTelifizannvoort

DE SPECIAALZAAK!
Enorme keuze! Ziet de etalages

Ook uw adres k®
Eerste Zandv. Aardappelhandet

AQ/^I Ptïnsesseweg 15
. OVJL. Telef. 2066

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort

<7 ffo
Telef. 2236

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Iedere Woensdagavond
aanvang 8 uur:

Prijsklaverjassen
Restaurant „L a

Zeestraat 26.

Mer"

Luxe auto te huur
ZONDER CHAUFFEUR. '

Verzekerd en met alle

buitenlandse papieren.

Telef. K 2507-2033

RADIO PHILIPS
GRUNDIG

ARISTONA

2o-

Philips en Grundig Televisie
De komende feestdagen de gehele wereld in Uw huis!

f 1695,-
Beeld 53 cm.

i 1245.-
Beeld 53 cm.

( 995,-
Beeld 43 cm.

Philips Streekontvangers
in de prijzen 'van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU FEENSTRA
Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Betaling ook in overleg

La Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wljfïën en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Langs de Vloedlijn

De sterkste is niet hij, die de
meeste kracht heeft, maar hij

die volhardt.
Mare Monnier.

Zij leefde een eeuw in Zandvoort

Tante Jans achter de tapkast, een bezigheid, die zij jarenlang be-
oefende en waarin , zij ook nu nog zéér bedreven is.

Foto Bakels, begin December 1955.

De navond komt zo stil, zo stil

Zo traagzaam aangetreden,

Dat geen en weet,wanneer de dag

Of waar hij is geleden.

't Is avond, stille

en, mij omtrent

Is iets, of iemand, onbekend,

Die, zachtjes mij beroerend, zegt:

„'t Is avond en'tis rustens recht'.

«Zo
^w- ei

ZONG eens Guido Gezelle
en ligt in deze schoonheid en

soberheid-- van --woorden • eigenlijk

niet besloten het eeuwfeest, dat-

mevrouw J. Bluijs-van der Meij
vandaag viert en met haar geheel
Zandvoort?
Ook haar levensavond is stil en

langzaam aangetreden, ook zij kan

Vol bewondering voor de mooie nieuwe zaak ver-
laat zij de winkel, die haar van de oprichting af,— ruim .»/« eeuw geleden — bekend is.

Foto Bakels.

zich niet voorstellen, waarheen
haar dagen zijn gegaan, maar na
dit druk en werkzaam leven is het
voor haar op haar levensavond
„rustens recht", een rust, die zij zo
volkomen verdiend heeft.

Wat is het eigenlijk, dat ons zo

vol eerbied en ontzag vervult, dat
ons ontroert, wanneer wij deze hoog-
bejaarde vrouw ontmoeten? Zijn

het de handen, die in een gebaar
van stille overgave gevouwen lig-

gen in de schoot? Is het dat oude,
met rimpels doorploegde gelaat,

zijn het die nog altijd levendige en
fonkelende ogen, die U nog zo door-
dringend kunnen aanzien? Ik weet
het niet. Zeker is het, dat ge in de
nabijheid van onze Zandvoortse

„WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF: .

„As 'k naer tante Jans kaik,

nogben 'k maer 'n droes!"

honderdjarige, die haar gehele
leven in onze gemeente doorbracht,
stil wordt, stil en klein, de wijsheid
van de ouderdom, deze eeuw levens-
ervaring doet U, wanneer ge U dat
even goed indenkt, in haar bijzijn

naar de juiste woorden zoeken.
En nu moet U van mij niet ver-

langen, dat ik nu nog eens haar
leven de revue laat passeren. Ik
deed dat reeds zó dikwijls, dat ik er
nu niet aan zou ontkomen, in her-
halingen te vervallen, ofschoon van
haar leven een boek zou te schrijven
zijn.

Ik zou óók niet handelen in de
geest van onze jarige, want ons
aller-tante-Jans-ziet*»-hét-bereiken

,

van haar eeuwfeest zeker geen
verdienste, maar vëél meer een
bestiering Gods, die haar werkzaam
leven naar deze hoge ouderdom
voerde.

Schuilt er verdienste in ouder-
dom? Immers neen!
Maar wèl in de wijze
waarop deze hoge
leeftijd werd bereikt,
een leeftijd die
slechts aan de aller-
sterksten onder de
sterken is gegund.

Zijn ze niet te tellen
in ons land, de hon-
derdjarigen?En wan-
neer wij het leven
van deze goede en
wijze vrouw bezien,
dan groeit onze be-
wondering en dan
stijgt onze eerbied,
want tante Jans heeft
een leven van hard
werken en ploeteren
om rond te komen
achter de rug.

Geboren in Zandvoort op 9 Dec.
1855 werkte zij van haar 14de tot

haar 28ste jaar bij het expeditie-

bedrijf van de firma Bakkenhoven,
later de firma van der Schinkel.
Elke dag liep ze heen en weer met
de ezelwagen naar Haarlem. Op de
wagen zitten was er meestal niet
bij, want die ezels liepen zó lang-
zaam, dat je ze meestal een héél
eind vóórkwam. Maar tante Jans,
die thuis van aanpakken had ge-
leerd, want ze kwam. uit een gezin
met tien kinderen, zag daar niet
tegen op. En toen haar man ziek
werd (ze was slechts 16 jaar ge-
huwd met Hendrik Bluijs, een zoon
van „de ouwe grijskop" en kreeg
drie kinderen) ten liep ze opnieuw
elke dag naar Haarlem met vis,

om die daar te verkopen en soms
nog wel eens een extra keer heen
en weer om fruit of een stukje
vlees voor hem te halen, want
fruitzaken nóch slagers kende
Zandvoort in die tijd. En wanneer
ze dan 's avonds thuis kwam, moe
en afgemat, dan bleef ze in haar
goede humeur en dan zorgde ze
voor haar gezin, waar de moeilijk-
lijkheden zich op-
stapelden en haar
man zieker en zieker
werd en tenslotte
stierf. Toen heeft
tante Jans zich op
het leven geworpen
met een geweldige
energie en met een
zeldzame vastbera-
denheid. Zij heeft
haar kinderen groot
gebracht in eer en
deugd, geheel alleen,

toen zij nog op be-
trekkelijk jeugdige
leeftijd weduwe
werd en geheel al-
leen stond voor de
zorg voor haar vier
peuters.

maakten en die haar altijd bijge-

bleven zijn. Zij kan U nog vertellen

van het kleine vissersdorpje, dat van
de Hogeweg af geheel was te over-
zien en waar badgasten nog vreemd
waren, want dat was in de tijd, dat
er nog geen tram was en geen trein,

geen fiets en geen auto, geen elec-

trisch licht, geen waterleiding en
geen gas!

Zandvoort is trots op deze hon-
derdjarige. Op onze honderdjarige
en .terecht, want zij hoort bij ons,

zoals nog nóóit iemand bij ons
hoorde. Zandvoort zal van deze
trots en van de dankbaarheid, dat
God haar leven honderd jaar lang
spaarde, ook zeker getuigen in
grote getale en spontaan en niet

alleen Zandvoort, maar óók ver over
onze dorpsgrenzen vandaag, op haar
feestdag, 9 December 1955!

* * *

Op dat medeleven en die belang-
stelling komen we volgende week
nader terug. Er zullen vandaag véél
vlaggen te zien zijn in Zandvoort.
Tante Jans moge van ons aan-
nemen, dat dit uitsteken van de
vlaggen spontaan en enthousiast
geschiedt, om het bereiken van

Het nieuwe
waar zij als

deze maand
het doen van

Dat was de ver-
dienste,.*<?£., grote verdienste injiet
"levën^van~'dézê"honaêfdjarigê| dat"
zij het leven aandurfde en met ware
mannenmoed vocht tegen bergen
van moeilijkheden, gesteund door
haar geloof en overtuigd van haar
uiteindelijke overwinning. Dat was
haar verdienste, dat zij haar leven
ons allen ten voorbeeld heeft ge-
steld en nóg stelt, zonder dat zij

daarop ook maar in het minst trots
is, want zij zag het alleen als haar
dure plicht.

En is het tenslotte niet zo, dat het
er niet in de eerste plaats om gaat,
hoe lang we geleefd hebben, doch
véél meer hoe we geleefd hebben?
Haar nu bijna ongelofelijke hel-

derheid van geest en phenomenaal
herinneringsvermogen, niet alleen
uit haar eigen leven, maar óók uit
dat van haar ouders en grootouders,
zijn daarbij vergeleken leuke bij-

zonderheden, die ons thans treffen,
maar tenslotte zijn dat slechts bij-
zaken, omdat de realiteit van haar
leven tenslotte toch voor ons de
meeste waarde heeft.

Tante Jans kan U b.v. nog héél
veel vertellen van gebeurtenissen in
Zandvoort tijdens de Franse over-
heersing, gebeurtenissen, die zij van
haar ouders vernam, die dit mede-

(Vervolg).

We willen nu eerst eens gaan
zien, hoe het Zandvoort verging ten
tijde van de Franse overheersing,
een tijd, die tot de meest critieke
periodes in de geschiedenis van
Zandvoort heeft behoord en waarin
we steeds opnieuw overeenkomsten
aantreffen met de nog maar betrek-
kelijk kort achter ons liggende
bezettingstijd.

In 1795 vluchtte de Prins " van
Oranje naar Engeland en kwamen
de Fransen in ons land. Overal wer-
den de zgn. „comité's revolutionair"
opgericht en in ons dorp bestond dit

uit de heren W. Groen, Jacob Ko-
ning, M. v.d. Mije en A. Slagveld.
Op 3 Febr. 1795 werd de volgende
bekendmaking afgekondigd:

„Schout en schepenen van Zand-
voort hebben goedgevonden en ver-
staan, alle burgers te verzoeken om
te dragen een nationaal teken of
driekleurig lintje met weglating
van alle voorgaande oranjekleuren,
terwijl ten tweeden aan alle bur-
gers bekend wordt gemaakt, dat
morgen ten 10 ure ene vrijheids-
boom alhier zal worden geplant.
Ieder wordt gewaarschuwd, den
boom niet te beschadigen".

Op Zondag 29 Maart 1795 werden
de mannelijke ingezetenen boven
de 18 jaar om 10 uur 's morgens in

de kerk bijeengeroepen om een

nieuw gemeentebestuur te kiezen,
daar het oude volgens de nieuwe
regeling moest aftreden.
De aanwijzing van schout en

schepenen door de ambachtsheer
had dus afgedaan en het volk werd
nu rijp geoordeeld om zijn eigen
bestuurders te kiezen. In dit nieuwe
bestuur kregen zitting: J. Koning
(maire, of schout); A. van den Berg,
president; verder A. de Ruyter; M.
v.d. Valk; H. Groen; E. Groen; V.
Koning en H. van Duivenboden.
Hier was dus in feite sprake van de
verkiezing van de eerste gemeente-
raad.

Eerstgenoemde J. Koning, — nu
met de Franse titel „maire" aan-
geduid, was tevens schoolmeester,
met alle bijbaantjes, daaraan toen
nog verbonden! Duidelijk is dat te
zien uit de notulen van de gemeente-
raad, die van die tijd af op ons
gemeente-archief berusten en met
sierlijke krulletters zijn geschreven.
De andere leden van de raad kon-
den nauwelijks schrijven en waar-
schijnlijk óók niet lezen, doch men
mag veronderstellen, dat zij tot de
voornaamsten onder de ingezetenen
behoorden. Dit alles blijkt o.a. hier-
uit, dat in de notulen van de ker-
keraad o.m. voorkomt, dat schout
en schepenen in die tijd besloten
hadden, voorkomende werkzaam-
heden ten behoeve van de kerk en

bedrijf van de Anth. Bakels N.V.,
jonge vrouw reeds winkelde, genoot
eveneens haar belangstelling voor
St. Nicolaas- inkopen. Foto Bakels.

i

deze, Jionderd jaren zeker, maar in
"de^ "eerstë\ * plaats, "om'~het' " grote
voorbeeld, dat zij ons 'gegeven heeft
wat betreft plichtsvervulling en
levensmoed. Moge God haar nog
vele jaren doen genieten van haar
levensavond, die zij zozeer waar-
deert, want zo het in Zandvoort
van één mens kan gezegd worden
dan is het zekef van ons aller tante
Jans: „Voor haar is 't avond en is

't rustens recht". K.

de school door bepaalde aangewezen
timmerlieden te doen uitvoeren.
De kerkeraad betwistte het recht
van de gemeenteraad, zich daarmee
te bemoeien en toen bleek, dat bijna
alle schepenen niets van het stuk
afwisten, waarbij dat bepaald was,
ofschoon ze het allen ondertekend
hadden.
Alles werd in deze fel bewogen

en dramatische tijd ondersteboven
gekeerd. Ook besturen van andere
openbare instellingen werden op-
nieuw gekozen en vervangen door
andere. Tot kerkmeesters werden
benoemd T. van Duivenboden, L.
Koning, W.van der Werff, tot leden
van het burgerlijk armbestuur W.
Koning en E. van der Valk. Met
het opzicht over de vuurbaak of
vuurboet werden belast K. Groen,
E. Koper ert J. Hollenberg. Als
„gasthuisvaderen" verkoos men:
W. Groen, K. Keper en C. v.d.

Schinkel.

Er heerste nu óók in Zandvoort
de zgn. vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap, maar Zandvoort zou
Zandvoort niet geweest zijn, wan-
neer daarmede niet werd gehandeld
naar eigen goeddunken onder het
motto: „Zij rookten een pijp en
dronken, een glas en lieten de zaak
zoals die was". Zandvoort moest
van al dat nieuwe gedoe niets heb-
ben en hield trouw vast aan de
oude privilegies en keuren, Dat
blijkt uit vele gebeurtenissen.
Wanneer b.v. ene Schilpzand de

ideeën der revolutie over vrijheid
wil gaan toepassen door met; paard
en wagen vis naar Haarlem te
brengen, zonder dat hij behoort tot

de daarvoor aangewezen voerlieden,
de zgn. „voerlieden onder de bel"
(waarover later méér), dan wordt
hem dat spoedig verboden. Een
verzoek van een Zandvoortse visser,

de vrijheids-idee toegedaan, die nu
zijn kans schoon meende te zien om
zelf een schuit in zee te brengen,
werd niet toegestaan. Men sabo-
teerde de nieuwe wetten, waar dat
maar mogelijk was. Eerst later— en dan nog door ingrijpen van
hogerhand — werd dat gewijzigd.
Een vrouw in Zandvoort b.v. die in
1809 een verzoek indiende, om in
haar winkel boter te mogen ver-
kopen, werd dit door de schout ge-
weigerd, later werd het haar op
bevel van de Franse regering tóch
toegestaan.

Van de vrijheid van het woord
maakten onze vroede vaderen ech-
ter terdege gebruik. Onder de eerste
„maire", de heer J. Koning, ging het
nog vrij goed. Toen echter in 1798
ene J.Horstman schout werd, kwam
het nog wel eens tot aardige scheld-
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Strandweg 21 - Zandvoort

Diner - Dansant

*

3£erótdiner 1955

VMMI

MENU a f 15,-
Selection d'Hors d'Oeuvre

Consommé Grimaldi

Filets de Sole Vêronique
Bordure Duchesse

Dindonneau roti

Compóte de Nice
Pommes Parisienne

Pouding Noël flambé
Sc. Rhum

Trésors de Westlande

Gelieve tijdig

Uw tafel

te reserveren

Telef. K 2507-2163

»*¥*m*mi***tmti**Maie»*i*imi*mt0vm*m*0em MM

'

0ntwerp~coillure
speciale coupe
en air-conditioned
permanent-wave f 17,50

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

HOTEL Bouwéf
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

V..

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE
•

Reserveer tijdig Uw tafel

voor Uw
HERSTDINER

en
SILVESTER-VIERING.

Inl. K 2507 - 3046

Been gebroken
Maandagmiddag omstreeks 4 uur

liep de 6-jarige Jacob Kramer uit

het kinderhuis „Groot Kijkduin"
door onvoldoende uit te kijken, in
de van Speykstraat onder een auto.
Hij bekwam hierbij een ernstige
breuk van het onderbeen en moest
naar het Sint Elizabethsgasthuis
worden overgebracht. De politie

stelde vast, dat de bestuurder van
de auto geen schuld trof.

partijtjes in de raad. Eenmaal ge-
beurde het zelfs, dat een der raads-
leden boos wegliep. De Zandvoortse
vrouwen was echter de revolutie-
idee evenmin voorbijgegaan en zij

hadden zich soms zelfs méér dan
gelijke rechten toegeëigend, want
een poosje later kwam deze Edel-
achtbare weer in de raadzaal terug
en verklaarde zijn nieuwe komst
met de woorden: „Mijn vrouw heeft
me teruggestuurd", waarna — na
de notulen vermelden — men toen
onder grote vrolijkheid opnieuw
verder vergaderde.
Op 1 Maart 1796 was de nationale

vergadering bijeen gekomen om ons
land een nieuwe grondwet te be-
zorgen. Deze werd aan het oordeel
van de kiezers onderworpen en door
hen afgewezen. Zo ging het óók in
Zandvoort, waar slechts 11 stemmen
werden uitgebracht, waarvan 7
tegen. In 1798 kwam toen eindelijk
een nieuwe grondwet tot stand, die
aangenomen werd bij een soort van
referendum. Van de 30 kiezers
waren er in ons dorp toen 3 tegen.
Overal werd ter ere van het aan-
nemen van deze nieuwe grondwet
feest gevierd. Van hogerhand werd
dit feestvieren bevolen en opnieuw
werden overal vrijheidsbomen op-
gericht, óók in Zandvoort. Dit feest
had plaats op 19 Mei 1798 en maire
J. Horstman hield ter inleiding van
dit feest tot de inwoners de volgende
toespraak, die bewaard is gebleven.

(Wordt vervolgd).

Woningbouw
Gedurende de maand November

kwamen in Zandvoort drie nieuwe
woningen gereed, waardoor het
totaal aantal na de oorlog gebouwde
huizen is gestegen tot 1002.

Op 1 November waren 151 wo-
ningen in aanbouw, terwijl met de
bouw van 21 een aanvang werd
gemaakt.

Sint Nicolaas-actie

stimuleerde de verkoop

__De, Zandvoortse winkeliers tonerr.

zich over het algemeen zéér tevre-
den over de verkoop in de Sint
Nicolaastijd, die thans weer achter
de rug is. De door de gezamenlijke
middenstandsverenigingen opge-
zette Sint Nicolaas-actie, waarbij
bij aankoop van elke gulden win-
kelwaar een zegeltje werd ver-
strekt, die — verzameld op opplak-
vellen — recht gaven op een cadeau
naar keuze, bleek opnieuw de ver-
koop aanzienlijk te hebben gesti-

muleerd. Het publiek bleek de
actie zéér te waarderen en was
buitengewoon tevreden over de
fraaie cadeaux die — hoofdzakelijk
voor de kinderen — werden ver-
strekt. Hoewel het aantal deel-
nemende winkeliers ongeveer gelijk

was aan dat van het vorig jaar, n.1.

ruim 100, was het aantal ingeleverde
zegels véél groter, zodat van een
zéér geslaagde actie, die beide par-
tijen volkomen bevredigde, kan
gesproken worden.
Een woord van dank en hulde

aan het comité van voorbereiding
en uitvoering is hier zeker op z'n

plaats. Deze heren hebben zich ten
koste van véél tijd, moeite en op-
offering voor het algemeen belang
van onze Zandvoortse winkelstand
zéér verdienstelijk gemaakt, want
het voorbereiden en uitvoeren van
zulk een actie is waarlijk geen sine-
cure, die enorm véél inspanning
vereist. Zij mogen zich verzekerd
weten van de dank der Zand-
voortse inwoners en in het welsla-
gen van deze actie de bekroning
zien van hun voorbeeldig samen-
werken.

FORMOSA FACIES
MUTA COMMENDATIO

(Pubillius Syrus)

Inderdaad: Schoonheid is een
stilzwijgende aanbeveling!

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelijks van 9-5

uur. Deskundige voorlichting
bij aanschaffing en gebruik
van Uw cosmetica.

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - Créations

THORBECKESTRAAT 11

ZANDVOORT - TEL. 3382

Er is

maar
één
adres

Voor complete
BABY UITZETTEN en
KLEUTERKLEDING ! 1

Ziet onze Kerst-etalage

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099



In memoriam Jacobus Siep
Dinsdag j.1. is te Arnhem, de

plaats, waar hij werd geboren, ter-
aarde besteld Jacobus Siep en ik
ben geschrokken, toen ik zijn over-
lijdensbericht ontving, waarin werd
gemeld, dat hij Vrijdag j.1. na een
kort doch smartelijk lijden in Den
Haag overleed. Want Jac. Siep was
cck in Zandvoort. ja vooral in
Zandvoort, geen onbekende. Wie
onzer herinnert zich niet de krasse
oude baas, die door ons dorp rende— want je kon dat moeilijk lopen
noemen — als een nog jonge kerel,

óók nog toen hij de tachtig reeds
ver gepasseerd was. ..De vliegende
Hollander" noemden ze hem, of
,.Slijkhuis II".

Het ging niet goed meer met onze
Siep, toen z"n vrouw enkele jaren
geleden overleed. Hij was sindsdien
een ander mens geworden, want zo
er ooit twee mensen lief en leed
met elkander deelden, dan waren
het wel deze twee, bijna 50 jaar
lang! tilf jaar woonden ze in Brus-
sel, van 1926-1923 in Zandvoort,
daarna in Engeland, in Italië, in
Kice en in Monte Carlo en in 1939
kwamen ze opnieuw naar Zand-
voort. eerst in de Kostverloren-
straat. daarna Wilhelminaweg no.
20. In dat huis stierf z'n vrouw.
Hij bleef er neg enige tijd wonen,
ging daarna naar ,.Huize Sterre der
Zee" en vervolgens begin vorig jaar
naar een tehuis voor bejaarden in
Den Haag. Daar werd zijn levens-
draad afgesneden, nadat ik hem
kort geleden bij een bezoek aan
Zandvoort nog had gesproken. Hij
was nog altijd dezelfde vitale Siep
van voorheen, maar niet meer de
vrolijke, opgewekte Siep, zoals ik
hem gekend had.
Siep werd geboren op 6 Januari

1371 in Arnhem en werd dus bijna
35 jaar oud. Hij was in zijn glorie-
tijd een veelbesproken man. een
crack onder de cracks in de wieier-
wereld, een man, wiens naam met
ere wordt genoemd in het gouden
gedenkboek van de Nederlandse
wielren-unie. een beroemd man
zelfs, die in vele sporttijdschriften
en geïllustreerde bladen meermalen
een voorname plaats innam.

Ik heb hier voor mij de P^evue
der Sporten van 26 Maart 1924,
waarin een artikel voorkomt van de
velen onder ons bekende sportjour-
nalist Leo Lauer. wiens plotselinge
en tragische dood ons altijd zal
bijblijven en dit artikel in de ru-
briek: ..Wat ze naderhand werden"'
is gewijd aan Jac. Siep. Daar zien
we hem op z'n racefiets, in de
goede oude tijd. zoals hij gelauwerd
door de wereld ging, zijn borst be-
hangen met een geweldig aantal
medailles in brons, in zilver en óók
in goud, op de fiets bij elkaar ge-
spurt en verworven met schaatsen-
rijden. Dat artikel van Leo Lauer
begint aldus:

..Ik wil eens héél oneerbiedig zijn.

En ik wil dit verhalen: Uit mijn
jeugd herinner ik mij als zalige
j ooi-plek de Arnhemse wielerbaan,
üit mijn jeugd herinner ik mij
tevens twee neuzen. Dat wil niet
zeggen, dat in mijn ..kortebroeken-
tijd" niet méér lieden met neuzen
rondtippelden. Maar twee mensen,
twee wielrenners, waren beroemd
om hun neuzen. Die ene ,,neus" was
Chris Engelberts, later een eer-
waardig notaris te Arnhem, die
andere ..neus" was Jac. Siep. Siep,
jij bent één van de zonnen van mijn
jeugd geweest, van die kostelijke
tijd. jij. en Rademaker en Witteveen
en' Fockema en Gorter en Jaap
Eeden en zovele anderen"'.

Ja. die neus, bezongen hier door
Leo Lauer, was wel het meest
opvallend aan deze sportman, be-
houdens zijn geweldige spurt, wan-
neer hij dat wandelen noemde.
Siep kwam als jongmaatje in de
leer in een fietsenzaak in Arnhem,
waar hij al spoedig idee kreeg in
het wielrennen, een sport, die toen
nog in de kinderschoenen stond.
In 1890 begon hij zijn renners-
carrière.. De racefietsen van toen

Als U wist

wat U mist

Zie de televisie-programma's van de
komende week! Bestel nog heden
bij ons Uw PHILIPS TELEVISIE-
toestel. U kunt dan alles thuis zien
in Uw eigen gemakkelijke stoel!

Wij plaatsen Uw antenne vakkundig.
Service 100%.

Wij regelen desgewenst, na per-
soonlijk overleg, de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer.

S I N DS .1*30

etihat
fOfobu"-*

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181,

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE: Zr. G. Bokma,
Tolweg 6, Telef. 2816.

verschilden wel even met die van
nu en evenzo de wegen. Men reed
nog op massieve banden, de zgn.
..Solied-tyres" en botste daarmee
over klinkerwegen, waardoor men
enorm stootte en de fiets woog
toen pl.m. 17 kg. en nu niet meer
dan hoogstens acht!

In het kampioenschap op de weg,
dat in 1892 verreden werd over 50
km. — een enorm zware opgave —
kwam hij als tweede achter Jaap
Eeden binnen met een verschil van
ongeveer 35 meter. Met dit kam-
pioenschap behaalde Jaap Eeden
tevens zijn eerste 1ste prijs. In
1893 fietste Siep in Duitsland en
klopte de gerenommeerde sprinter
Fritz Opel in München-Gladbach.
„Der Herrn Siep had sehr wunder-
bar gefahren", zei de grote Fritz
en schonk hem uit pure verering en
bewondering een gouden horloge,
dat- hij tot zijn laatste levensjaren
altijd gedragen heeft. Tevens
leverde deze wedstrijd hem z'n
eerste gouden medaille op. Om nog
enkele overwinningen van Siep te
noemen: in 1894 won hij het kam-
pioenschap van de Nederlandse
wielerbond (N.W.B.) en het kam-
pioenschap van Gelderland. - En in
Arnhem reed hij in het Ameri-
kaanse circus ..Powni Bill" 50 km.
in de piste, waarmede hij eveneens
een gouden medaille won.
Volharding en doorzettingskracht

brachten hem op dit hoge niveau,
waardoor zijn naam gelijk genoemd
werd met die van de groten onder
de groten in de wielren-wereld als

Jaap Eeden, Herkuleyns, Kees Wit-
teveen, Vrouwes, Kingsma, Hart-
Nibberig, Langeveld, Appel en vele
anderen.
Tot aan zijn laatste jaren bleef

hij die prettige, joviale Jac. Siep,
eenvoudig in zijn optreden, trots op
zijn successen. Jac. Siep. die we in
Zandvoort niet meer zullen zien.

waar hij vooral de laatste jaren een
bekende en graag geziene persoon
was. die voor een ieder een goed
woord over had.
Met ontroering zullen velen met

mij het bericht van zijn nog vrij

plotseling overlijden hebben ver-
nemen. Maar in ons aller gedachten
zal hij blijven voortleven als die
prettige, vitale en joviale Siep, de
giote sportman op de fiets en op de
schaats, die in zijn glorietijd, be-
jubeld werd door velen.
Moge hij rusten in vrede. K.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Kook- en bakcursus
De commissie voor huishoudelijke

en gezinsvoorlichting vestigt er de
aandacht op, dat de speciale kook-
en bakcursus voor de komende
Kerstdagen en Oudejaarsavond, niet
op Maandag 19, 'doch op a.s. Maan-
dag 12 December zal gehouden wor-
den in het gebouw van het Gemeen- -

telijk gasbedrijf aan de Tolweg no. -

10. Ook nu weer zal deze cursus
worden gehouden door mej. A. Fre-
nie, lerares aan het Gem. gasbedrijf
te Haarlem. De toegangsprijs is zéér
laag en het is wel zeker, dat evenals
andere jaren, deze demonstratie ook
nu weer grote belangstelling zal
hebben van onze huisvrouwen. Er
zal ook thans weer héél wat zijn te
leren!

Een leuk idee
De firma Nooy heeft het leuke

idee gehad, een speciale etalage te
gaan wijden aan Zandvoorts hon-
derd jarige. In zijn showroom op het
Raadhuisplein naast het bureau van
..Touring Zandvoort"* kunt U die be-
wonderen. Een feest-etalage met
kleding van honderd jaar geleden
en nu. een speciale verjaringstaart
met honderd kaarsjes zijn er o.a. in

te zien, een en ander op bijzonder
smaakvolle en leuke wijze geëta-
leerd. Wij twijfelen er niet aan, of
deze zéér bijzondere gelegenheids-
étalage zal elks aandacht trekken.

Disco-avond
Wederom gaat de heer J. Gebe,

eigenaar van de gramofoonplaten-
handel .,Discotaria" aan de Thor-
beckestraat een demonstratie-avond
geven van gramofoonplaten en wel
op Maandag 19 December a.s. in
hotel Keur. Deze avond zullen door
de heer Gebe speciaal Kerstplaten
ten gehore worden gebracht. De heer
Gebe. die zich meer en meer doet
kennen als een expert op dit gebied,
zal het zeker ook nu niet aan be-
langstelling ontbreken, gelet op het
grote succes dat hij met zijn eerste
avond in Cctober j.1. boekte. Lief-
hebbers van gramofoonmuziek staat
weer een hoogst interessante en
boeiende avond te wachten.

Humanistisch Verbond
Zaterdag 17 December a.s. om 8

uur spreekt voor de gemeenschap
Zandvoort van het Humanistisch
Verbond in een openbare vergade-
ring, Mevr. A. Treurniet-Wiersma
uit den Haag over : „Wat heeft het
Humanisme speciaal de vrouw te
zeggen?"

Op het eerste gezicht lijkt deze
tekst wat vreemd, maar men be-
denke dat de vrouw algemeen het-

middelpunt van het gezin is, en in
grote trekken de opvoeding der kin-
deren haar taak is. Veelal worden
de geest en de sfeer door haar hou-
ding bepaald. Het is van zeer groot
belang, dat juist de vrouw toont zich
bewust te zijn welke verantwoorde-
lijkheden op haar schouders rusten
en welke mogelijkheden haar gebo-
den worden. Haar invloed en inzicht
zijn belangrijke factoren in onze
huidige maatschappij.

De humaniste zich van haar waar-
de bewust te doen zijn is het doel
van de inleiding van Mevr. A.Treur-
niet-Wiersma. Mede in verband
met de vele nieuwe leden wordt voor
deze vergadering grote belangstel-
ling verwacht.

Rijdt zelf! 7T^
O-T-O •>"^

=^s
Ford Fairlane - Opel KapitSn - Ford Zephyr

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur
Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152

Voor de «stille armen»
Het verheugt ons te kunnen be-

richten, dat ons verzoek om hulp
voor de stille armen reeds direct
weerklank heeft gevonden. Wij
laten dan ook gaarne hier onder de
eerste verantwoording volgen:

G.O. ƒ5,—; Mij Z.duin ƒ100,—; H£.
ƒ10,—; C.M.J. de J. ƒ10,—; H.M.
ƒ3.-; Fa. v. P. ƒ5,-; Bodega P. ƒ25,-;
Fa. M.K. & Z. ƒ10.—; A. Fr. ƒ2,50;
Mevr. C.Z. ƒ2,50; J.F.E. ƒ5,—.

Totaal ƒ178,—:

Wij nodigen U gaarne uit dit

goede voorbeeld te volgen. Giften
worden in ontvangst genomen door
de heren S. Slagveld, Koninginne-
weg 26 en J.A.B. van Pagée, Brede-
rodestraat 35 (postrekening 178723).

Het plaatselijk comité.

Burgemeester H.M. v. Fenema.
S. Slagveld.
J.A.B. van Pagée.

KOPER's
COMESTTBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20A - TEL. 2113

Winkelgalerij
in Kersttooi

Toen in het afgelopen
voorjaar de heer W.Kelder
zijn winkelgalerij aan de
diverse zaken overdroeg,
lag het in de bedoeling,

om gezamenlijk een feestelijke

opening te organiseren. Echter,
door de geaardheid der verschil-
lende bedrijven, was het niet
mogelijk om tegelijkertijd met de
inrichting van de zaken gereed te

zijn. Daardoor is van het plan niets
terecht gekomen. Wel is stuk voor
stuk iedere zaak feestelijk geopend
en heeft het bij niemand aan
belangstelling ontbroken.
De gemeente Zandvoort, burge-

meester Mr. H. M. van Fenema en
„Touring Zandvoort" hebben grote
belangstelling betoond voor deze
nieuwe winkelstraat, waarvan men
overtuigd is, dat het een aanwinst
is voor onze gemeente, die zich in
een sterke bloei mag verheugen.
Het ligt nu in, de bedoeling om de

winkelgalerij nog meer onder de
aandacht van het kopend publiek
van Zandvoort en omstre-
ken te brengen door voor
de a.s. Kerstdagen in de
galerij, een gepaste Kerst-
versiering aan te brengen^.
Op initiatief van mevr. Rueter

eigenaresse van „Modern Art", die
deze plannen voorlegde aan de
andere daar gevestigde winkeliers,
t.w. Discotaria, Perzisch tapijthuis,
kapsalon Suykerbuyk, drogisterij
Blom en patisserie Thelia, hebben
deze zich spontaan bereid verklaard
om iets te doen om de aandacht te
vestigen op de reeds zo mooie
winkelstraat. Deze zakenmensen,
die weten wat het kopend publiek
verlangt hebben onder het motto:

„Aangenaam, winkelen in Zand-
voort, ook in wintertijd'."

,

gemeend hiermede een steentje bij

te dragen tot de propaganda voor
de winkelstand in Zandvoort en wij
zijn ervan overtuigd, dat het publiek
dit initiatief zal weten te waarderen.

4 De prettige samenwerking
van deze zes zakenmensen, is

niet anders dan voortreffelijk
te noemen. In de tijd van één
avond werd van een initiatief

een plan gemaakt, dat natuurlijk
nader werd uitgewerkt. Iedereen
heeft zich bereid verklaard om voor
gelijke delen mede te werken aan
het totstandkomen van dit plan,
zowel financieel als moreel en zo-
doende was dit dan ook spoedig in
kannen en kruiken.
Wij hopen U de volgende week

het resultaat van dit alles te
kunnen geven en zijn bij voorbaat
van het succes overtuigd.

Winkelgalerijers: „Good luck!"

Sinterklaas op 't voetbalveld
In een open auto,

begeleid door zwarte
Piet en aan het stuur
een chauffeur in
livrei, arriveerde St.

Nicolaas Zondagmid-
dag op het Zandv.
meeuwen-terrein,
waar de hoge gast

werd ontvangen door de voorzitter
van de supportersvereniging „Geel
blauw", de heer M. Weber, die de
Sint een hartelijk welkom toeriep.
Deze dankte voor het hem toege-
brachte huldebetoon en sprak de
wens uit, deze middag van een
fraaie en sportieve wedstrijd ge-
tuige te mogen zijn.

Nadat de heer Weber de hoop
had uitgesproken, dat een lang ge-
koesterde wens, n.1. een overdekte
tribune, nu spoedig — mede dank
zij de komst van Sint Nicolaas —
in vervulling zou mogen gaan, werd
het gezelschap op het veld aan de
elftallen van H.B.C, en Zandvoort-
meeuwen en aan de scheidsrechter
voorgesteld, waarbij aan elk een
flinke speculaaspop werd uitgereikt.
Onder grote bijval van het pu-

bliek betrad daarna de Sint het
middenveld en gaf de aftrap voor
de wedstrijd, die ondanks de komst
van de goedheilig man de gast-
heren geen geluk bracht, daar zij

met 2-1 verloren in een teleurstel-
lende wedstrijd, die na een zéér
gced begin met vele kansen en een
sterk overwicht, er zo hoopvol uit-
zag, doch die na rust in een lauw
spelletje omsloeg. Jullie kunnen het
beter mannen!

Puzzle-ril

De motorclub „Zandvoort" orga-
niseert a.s. Zondag wederom een
puzzlerit voor auto's en motoren.
Een traject van pl.m. 70 k.m. is

uitgezet over uitsluitend goede we-
gen. De gemiddelde snelheid is voor
alle deelnemers vastgesteld op 36
36 k.m. p. uur.
De start vindt plaats van 1 uur

af bij het clubhuis „Paviljoen De
Vijverhut". De inschrijving kan ge-
schieden van 12 uur af bij de start-
plaats.

Politie-schietwedstrijden
Tijdens de vorige week Dinsdag

en Woensdag gehouden politie-
schietwedstrijden ter gelegenheid
van de her-opening der buiten-
schietbaan binnen het circuit, het
„Trefpunt" genaamd, werden de
volgende resultaten geboekt:

Afdeling pistool:

Groep 1: 1. Van Waardenberg 44;

2. Popkema 44; 3. Trappel 42.

Groep 2: 1. De Kruijf 39; 2. Bier 37;
3. Van Landeghem 35.

Groep 3: 1. H. Jansen 38; 2. Willem-
sen 36; 3. Platje 36.

Groep 4: 1. Mastenbroek 40; 2. Met-
horst 36; 3. Faber 30.

Groep 5:1. Meems 30; 2. Stouthamer
18; 3. De Boer 18.

Afdeling geweer:
Groep l: l.Van Buren 47; 2. H. P.
Huijsman 45; 3.v.Waardenberg 44.

Groep 2: 1. E. Paap 46; 2. P. Douma
44; 3. De Kruijf 43.

Groep 3: 1. Pols 43; 2. Faber 41;
3. De Boer 41.

Groep 4: 1. Post 41; 2. De Wit 40;
3. v.d. Marel 38.

Groep 5: 1. Verboom 24; 2. Masten-
broek 24; 3. Smink 17.

De door de burgemeester beschik-
baar gestelde prijs werd gewonnen
"door de hoofdagent Van Waarden-
berg. Hij behaalde op deze wed-
strijden het beste gemiddelde: op
pistool 44 en met geweer 44 punten.
Als tweede eindigde inspecteur

Douma met- in totaal 85 punten.
Burgemeester Mr. H.M.v. Fenema

reikte Woensdag tijdens een gezel-
lige bijeenkomst der gemeente-
politie de prijzen aan de winnaars
uit.

'n La Mer menu
voldoet U!

Overleden
De 60-jarige opperman L. Koning

te Zandvoort, die enkele weken
geleden bij de woningbouw - in

„Plan Noord" van een ruim 3

meter hoge steiger viel en daarbij
een ruggewervel-fractuur opliep,

is Maandagmiddag j.1. in het Dia-
conessenhuis aan de bekomen ver-
wondingen overleden. De begrafe-
nis heeft heden te Zandvoort plaats
gehad. Wij betuigen onze oprechte
deelneming aan de nabestaanden
bij dit zo smartelijk verlies.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zandvoort

werd gedurende de maand Novem-
ber bij de Rijkspostspaarbank inge-
legd een bedrag van ƒ97.501,66 en
terugbetaald ƒ 78.161,87.

Ned. Chr. Vrouwenbond
De afdeling Zandvoort van de

N.C.V.B. hoopt op Vrijdag 16 Dec.
a.s. des avonds te 8 uur in de nieuwe
consistorie der Herv. Kerk, haar
Kerstwijdingsavond te houden.

Diefstal opgehelderd
Enkele weken geleden werd in

Zandvoort een diefstal gepleegd,
waarbij voor een vrij groot bedrag
aan gouden sieraden, parels en
brillanten werd ontvreemd. De
Zandvoortse recherche slaagde erin,

deze diefstal, waaraan in verband
met het onderzoek nog geen rucht-
baarheid werd gegeven, tot klaar-
heid te brengen en arresteerde j.1.

Maandag ' in Amsterdam de 37-

jarige Mej. M.U. wonende te Am-
sterdam, die — naar Zandvoort
overgebracht - op het politiebureau
bekende, zich aan deze diefstal te
hebben schuldig gemaakt. Een ge-
deelte van de buit werd bij haar
thuis gevonden, het overige kon bij

verschillende juweliers worden
achterhaald. O.a. was een ring door
haar te gelde gemaakt, waarvoor zij

een bedrag van ƒ500,— had ont-
vangen.

Ouderavond
Hannie Schaftschool

De oudercommissie van de
„Hannie Schaftschool" organi-
seerde een ouderavond, die zeer
geslaagd is. Om pl.m. 8,15 opende
de voorzitter, de hr. B.F. Bersma, de
avond met een welkomstwoord,
waarna op vlotte wijze het huis-
houdelijk gedeelte der agenda werd
afgewerkt. In de vacature van de
beide aftredende heren A.N. Wil-
lemsen en J. Rutgers werden be-
noemd de heren J. S. Hamarm en
T. Reyenga. De voorzitter sprak
woorden van dank voor het werk,
dat door de beide aftredenden is

verricht.

Hierna gaf de heer Bersma het
woord aan de spreker van die
avond, de heer Fr. Luyken uit

Heemstede, die een causerie hield
met als onderwerp: „De betekenis
van muziek en zang op scholen bij

de opvoeding van het kind tot een
harmonisch mens".
De grote voordelen van muziek

en zang op scholen vatte spreker
samen in de volgende punten:

1. Opvoeding der bevolking tot
harmonische mensen met evenwicht
tussen gevoel en verstand bij elke
handeling of beslissing.

2. Grote psychologische voor-
delen van het kind in de puberteit.

3. Het scheppen van een gezonde
cultureel positieve sfeer in gezin,
bedrijf en bij feestelijke gelegen-
heden.

__

4. De psychische betekenis van
het „zelfdoen" in deze tijd van
steeds voortschrijdende mechani-
satie.

5. Verlevendiging van het ge-
schiedenis-onderwijs en betere in-

tonatie bij het lezen.
6.Gezond evenwicht bij te een-

zijdige intellectuele ontwikkeling;
een vak met beweging, naast de
onnatuurlijke „zitvakken".

7. Zuiverder waardebepaling van
muziek en kunst in het algemeen,
dus een groot voordeel voor het
culturele leven.
Een uitgebreide interessante col-

lectie muziekinstrumenten, slag-
werk en boeken, welwillend afge-
staan door de Fa. Alphenaar uit
Haarlem, verhoogde de waarde van
deze zeer boeiende en leerzame
lezing.

Hierna gaf de heer Luyken ant-
woord op de vele vragen, welke na
afloop van zijn causerie werden ge-
steld en een hartelijk applaus be-
wees, hoezeer deze lezing werd ge-
waardeerd.
Nadat nog druk gebruik was ge-

maakt 'van de rondvraag, sloot de
heer Bersma om ruim 11 uur deze
zeer geslaagde avond.

BURGERLIJKE STAND
2—8 December 1955.

Geboren: Titus Jozef, zoon van J.

J. M. F. van Loenen. en H. P. van
den Aardweg; Paul Johan. zoon van
W. Slootheer en J. Bos; Hendrika
Trijnina. dohter van J. W. Loos en
J. H. Rudolphus; René, zoon van R,
A. Hermann en A. J. F. Thoden van
Velzen-
Ondertrouwd: H. W. Visser en L.

Snellens.
Overleden: F. Paap, oud 78. jr.,

wedn. van J. Koning; J. Koper, oud
31 jr., echtg.e. van G. H. Mathijssen.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Dec berijdbaar

11 1.28 8.30 13,49 21,— 5,30-12,00

12 2,15 9.— 14,30 21.30 6.00-12,30

13 2,55 10,— 15,09 22,— 7,00-13,00

14 3,34 10.30 15,46 23,— 7,30-14,00

15 4,12 11,— 16,22 23,30 8,00-14,30

16 4.46 12,— 16,56 24,— 9,00-15,00

17 5,19 12,30 17,31 —,30 9,30-15,30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn.

Ouderavond
Dr. A. Plesmanschool

In paviljoen „De Vijverhut" hield

de oudercommissie der Dr. Albert
Plesmanschool Dinsdag 22 Nov. j.1.

een druk bezochte ouderavond. De
voorzitter van de oudercommissie,
de heer A. Kransen, heette alle

aanwezigen hartelijk welkom, in het
bijzonder de ouders van de kinderen
die dit jaar voor" het "eerst naar

•'

school gingen.
Daarna kreeg de -Surinaamse

negeronderwijzer de heer Tolud,
gelegenheid een lezing te houden
over zijn geboorteland. Op zeer
boeiende wijze beschreef hij de
zeden en gewoonten van de rijk

geschakeerde bevolking.
Na het gebruikelijke kopje koffie

behandelde de heer J. Ramkema.
hoofd der school, enige interne aan-
gelegenheden.
Het tweede hoogtepunt van de

avond was. dat de voorzitter uit

naam van de ouders, het hoofd der
school een zeer fraai vervaardigde
poppenkast kon overhandigen. De
voorzitter bracht de dank en hulde
over aan de vervaardiger van deze
poppenkast, de heer H. Minden. Hij

stelde de heer Minden in de ge-
legenheid de poppenkast te onthul-
len.

Volgens rooster waren aan de
beurt van aftreden Mej. C. v. Son,
secr. en de heer G. Koningsveld,
penningm. Mej. v. Son was niet her-
kiesbaar. In haar plaats werd de
heer Hogen Esch gekozen.

In zijn dankwoord memoreerde
de voorzitter de zeer vele verdien-
sten van de scheidende secretaresse.

Ook het hoofd der school bracht
Mej. v. Son namens het- personeel
hulde voor al het werk dat zij in

het belang der kinderen had ver-
richt. De heer Koningsveld werd bij

acclamatie herkozen.
Na een kort woord van de heer

Ramkema over het werk van de
vereniging Volksonderwijs, werd de
ouderavond door de heer Kransen
gesloten.

Nieuwe aannemer
Aan de heer H. Dees Jr. te Zand-

voort werd na gehouden examen
door de Raad van Bestuur in het
bouwbedrijf het diploma „aanne-
mer" toegekend.

Herv. kerk

Op Zaterdag 24 December zal in

de Hervormde kerk een kerstspel
worden opgevoerd, waarover t.z.t.

nadere bijzonderheden zullen wor-
den bekend gemaakt.
Voorts zal het Zandvoorts man-

nenkoor zijn medewerking ver-
lenen aan de Zondagochtend-dienst
van 11 December.

«Op hoop van zegen»

De toneelvereniging „Op hoop
van zegen" heeft als tweede toneel-
stuk in dit seizoen haar keuze be-
paald op het blijspel: „Kleine kin-
deren worden groot" van Noel
Langley. De opvoeringen zullen
einde Januari plaats hebben in
theater Monopole.

Stichting «'t Helm»
Tot adviseur van de stichting

culturele kring „'t- Helm" in de
sector muziek (vocaal en instru-
mentaal) is benoemd de heer Felix
de Nobel te Haarlem.

Heden overleed na een kort,
maar smartelijk lijden, onze
beste huisgenoot

Jacobus Siep
weduwnaar van

Geertruida Gesina Hulsman,

in de ouderdom van bijna
85 jaar.

Uit- aller naam:
W. B. Bruyns,

exec.-test.

Scheveningen, 2 December '55

Gevers Deynootweg 115

De teraardebestelling heeft
Dinsdag 6 December te

Arnhem plaats gehad.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 en 17 uur:
Ds. A. de Ruiter.

HERVORMDE KERK
-Zondag 11 December, 3e Advent

10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking Zandv.Mannenkoor.

19 uur: Jeugddienst.
Prof. Dr. W. C. van Unnik, Utrecht

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. Mej. Hoogland.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week HJH. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR, GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list, den Haag.

Jac. Koper
Dorpsplein 1 1 ,TeI.2B72-3460

Begrafenissen en crematies.

Eerste Zandvoortse
rouwkamer-inrichting

Gelegenheid tot opbaren

Voor stokvis
. ZOUTE VIS "en

DIEPVRIES KABELJAUW FILé.

Vishandel
Kerkstraat 21

H. SCHUT
Telefoon 2121

Balcon-varia
Wullum: Wat denk je d'r van Aerie,
zou jai honderd jaer wille worde?

Aerie: Nou jü, as 'k dat zo zou
kenne worde as Jans de Kraei,
dan graeg, want denk 'erom, dat
'k dan wat zou kenne vertelle.

Wullum: Je zou d'r anders niet
knapper op worde, as je honderd
wier Aerie.

Aerie: En jai zou niet- lüleker kenne
zain, dan je nou al bent, Wullum,
maer dat geeft allégaer niks jü,
as je de honderd maer haelt.

Wullum: Wat 'n leeftaid jü, wat 'n

leeftaid, 't is haest niet te geleuve.
Aerie: Jae jü, tante Jans kan ons
nog 'n flink lessie geve. Die kan
ons nog vertelle van die ouwe
Zanverters, van Grietje de Bode
en van Arre Wumpie, die ruzie
kreeg met 'n ingekwartierde
Fransman en die vent z'n rug
stikkent sloeg teuge 't stoepie bai
z'n' hois, waerdeur ie hardstikke
dood was.

Wullum: En ze weet- nog te vertelle
van Jan van der Mey en Jan
Zwemmer, die wegliepe oit 't

leger van Napoleon en van Mos-
kou naer Zanvert liepe en hier
berom kwaeme met verschrikke-
lek stikkende biene.

Aerie: En ze weet nog wat goed,
dat- ze werd 'ebore in de Spoor-
straet, vlak achter 't hois van
ouwe Lien de Bakker en dat d'r
vaeder schipper was op de schoit
van ouwe Jaep van-Stropie.

Wullum: En ze was d'rbai, toen 'et

Noordzeekanael 'egraeve wier,
toen was ze 'n jaer of tien. In d'r
'edachte ziet ze nog de werkloi
daer en hoe met kro-waegens 't

zand de zee wier in'ekroje.
Aerie: Jae jae jü, daer komme wai
nog 'n boel an tekort, maer in elk
geval: heul Zanvert leeft as ien
man mee met de viering van d'r
honderd jaerig bestaen.

Wullum: En onze gemienteraed
komt'er óók nog an te pas, die
gaene d'r huidige. En dat vind 'k
hardstikke fain veur d'r, want as
d'r ientje in ons durp zoiets- ver-
diend heb, dan is 't- zeker onze
Jans de Kraei.
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GEVRAAGD door Dame:
FRANSE CONVERSATIE-
LES. Br. no. 12-8 bureau
van dit blad.

KINDERBESCHERMINGS
INSTANTIE zoekt voor
ouderloze 20-jarige jongen
een goed kosthuis (P.G.)

Vergoeding ƒ20,— a ƒ25,

—

per week. Br. no. 6-13
bureau van dit blad.

Gevraagd: Flinke WERK-
STER of DAGMEISJE.
Mevr. Hillen, Burg. Engel-
bertsstraat 62.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Br.
letter D, Haltestraat 12.

Jong echtpaar met zoontje
van 4 jaar zoekt omstreeks
half Januari a.s. of eerder
een ETAGE of enkele KA-
MERS, bij voorkeur onge-
meubileerd. Br. no. 6-12
bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR., ƒ5,— p. week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP GEVRAAGD

:

OUDE AUTO's
Defect geen bezwaar. Alle
merken. - Hoge prijzen.
A. Guldemond, KLEINE
HOUTSTR. 65, HAARLEM

Telef. 1 8565

Juffr. 23 jaar, zoekt kan-
toorbetrekking. Eventueel
voor halve dagen. Met alle

voorkomende werkzaam-
heden bekend. ' - Geen
vreemde talen. Br. no. 12-
11. F. M. van Deursen,
Haltestraat 12.

GEVRAAGD: MEISJE
voor halve dagen. Goed
loon. Br. no. 6-2 bureau
van dit blad.

Juffr. zag zich gaarne ge-
plaatst in een winkel, on-
verschillig welke branche.
Br. no. 12-12, F. M. van
Deursen, Haltestraat 12.

O, heerlijk mooi luilekker-
land; o, landje mijner dro-
men; „LA MER" kruipt
door de rijstebrij; om aan
een huis te komen!

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaillé-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

-Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosseten.

Tot 1.30 uur geopend.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

klaar terwijl U wacht!

LEIDSEVAART 82
HAARLEM. TEL. 15634

Adverteert in dit blad

DIT is het 2102
telefoonnummer van SLAGER GAUS!

Extra
Vléesreclame:

Alléén Ie kwaliteit!

ƒ2,85750 gr. PRACHT RCSBLEF .

750 gr. VARKENSROLLADE
gekruid ƒ 2,85

750 gr. FIJNE RIBLAPPEN . . ƒ 2,80

750 gr. SCH.CARBONADE ..ƒ2,40

Weeleend-reclame:
By vlees:

100 gr. Gelard. Lever en
100 gr. Pekelvlees ƒ 0,89

of
100 gr. Boterhamworst en
100 gr. Leverkaas f 0,63

of

100 gr. Geld. gek. worst en
100 gr. Ham ƒ 0,69

Bij vlees:

250 gr. eigen gesmolten vet . . ƒ 0,25

500 gr. eigen gesmolten vet . . ƒ 0,35

Rib carbonade 500 gr. ƒ 1,75

Haas carbonade 500 gr. ƒ 1,85

Doorregen varkenslappen (mager)
500 gr. ƒ 1,40

Mager pekelspek 100 gr. ƒ0,36

Magere osselapjes 500 gr. ƒ 1,65

Riblappen 500 gr. ƒ 1,90

Pekelvlees 200 gr. ƒ 0,85

Fijne smeerworst 200 gr. ƒ 0,55

Geld. gek. worst, stukje 250 gr. ƒ 0,75

Echte varkensrookworstjes, rauw
100 gr. ƒ 0,44

Echte boeren bakbloedworst
500 gr. ƒ 0,48

Leverworst speciaal . . 100 gr. ƒ 0,25

Kerkstraat 14

Gelard. haasjes 500 gr. ƒ 2,25

Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ 1,25

Poulet (mager) 500 gr. ƒ 1,65

Schenkel met been 500 gr. ƒ 1,25

Soeppakket:
150 gr. gehakt

100 gr. Poulet-, 1 Mergpijpje

f 0,85
Volop knoesten en mergpijpen.'

HONDENVOER:
Kopvlees 500 gr. ƒ 0,85

Long 500 gr. ƒ 0,30

Pens 500 gr. ƒ 0,30

Elder of uier 500 gr. ƒ 0,30

Van één tot 2 uur verplicht gesloten!

- Telefoon 2102

2ANDVOCS7
" IVORBFCWSIRAAT'lS 1EL3378

mt^nmmmÊmKmEamÊBÊBmmmÊBMaÊamm
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) f 1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en l -f 1 Qf\
250 gr. RUNDVET \

l 1>W
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
500 gr. KALFSFRICANDEAULAPPEN .. ƒ2,25.

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en

\ f f\ Q K
100 gr. gebr. Rosbeaf S

' urJ
100 gr. Gebr. Rosbeaf en \ f ft 7 fi
100 gr. Lunchmeat /

l \Jji %J

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beaf ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

Succes agenda's
Zak-agenda's

KalendersDag-, week-, maand-

Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.M. VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 TELEFOON 2507

Bekendmaking
De Heren Kapperszaak annex Parfumerie van '

J. DE ROODE
wordt met ingang van
a.s. DONDERDAG 15 DECEMBER

verplaatst naar
Kerkstraat la
Met deze opening herdenken wij ook
ons 35-JARIG BESTAAN.

Wij hopen het door U in ons geschonken ver-
trouwen in de toekomst te mogen behouden.

Beleefd aanbevelend,
J. DE ROODE.

*Beha

óteunt,

Dormt,

óepareert.

Jn popeilne. óatljn en nylon

In kleuren zalm. lolt en zwart.

Vanaf f4,65

Alleenverkoop voor Zandvoort:

Hoogste prijzen
voor: KOPER - LOOD - ZINK

HAARDEN - KACHELS - BADEN
GEYSERS - LOMPEN en OUD PAPIER.

A. AKERSLOOT
Pakhuis Schelpenplein vanaf heden weer

dagelijks geopend tot 5 uur.

Privé-adres: HOGEWEG 30 TELEF. 2845

Zandvoorts Muziekkapel
Met toestemming der ouders kun-
nen jongens en meisjes vanaf 10 jr.

zich opgeven als lid van een op te

richten . ,

,

jeugdkorps
Vakkundige muziekopleiding.

Men kan zich als lid opgeven bij:

P. Schaap, Haltestraat 36;

G. Gertenbach, ' Haltestraat 12;

L. Balledux, Haltestraat 27;

A. J. Hollenberg, Haarl.straat 47.

Zit niet bij de pakken neer,

Maak reclame: ADVERTEER!

Gedurende het winterseizoen
wederom onze bekende

Bami en Nasi-Goreng
ook thuisbezorgd. U kent onze leuze:
Goede wijn behoeft geen krans,want
Een „LA MER" MENU voldoet U!

Voorts: ledere Donderdag
speciale mosselenavond
Geopend tot 's nachts 1.30 uur.

Onze

Bami en Nasi Goreng
blijft steeds ons succes!

Ook onze ERWTENSOEP
voldoet steeds meer klanten.
Daarom voor lekker eten naar

RESTAURANT E. KEUR.
Thuisbezorgen zonder verho-
ging.

Restaurant E. KEUR
Kerkstraat 27 - Telef. 2537

Een keus

die raak is!

r/rfMmg^-

PHILIPS Radio klinkt als een klok.
Beluister de komende feestdagen
een nieuw Philips Radiotoestel.
In iedere prijsklasse, een kwaliteits-
product! Uw oude radiotoestel heeft
inruilwaarde!
PHILIPS platenspelers, voor in-

bouw, op voet en in sierlijke koffer.

Vanaf ƒ1,— per week.
PHILIPS bandrecorder.
PHILIPS scheerapparaat.

PHILIPS hoogtezon houdt U fit het
hele jaar!

GRAMOFOONPLATEN, ruime keus
langspeelplaten 33'A, 45 en 78 toeren.
Bestel en zoek thans Uw Kerstmu-
ziek uit. "Wij zorgen goed voor U.

PHILIPS Kerstboomverlichting v.a.

ƒ9,90.
f

Komt U eens- kijken en luisteren?

Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg, de betaling met U.

Erkend Philips Service Dealer.

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AQ/"\I Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

Z.V.V. Zandvoortmettuwen
Afd. voetbal. Het Ie elftal van

Zandvoortmeeuwen was j.1. Zondag
in de thuiswedstrijd tegen H.B.C.
niet in staat zijn overwicht in een
voldoend aantal doelpunten uit te

drukken en verloor met klein ver-
schil. Het vertoonde spel was van
minder gehalte dan in de voor-
gaande wedstrijden.
Uitslagen van j.1. Zondag:
Zandvoortm. 1-H.B.C. 1-2

E.D.O. 4-Zandvoortm. 2 1-1

Kinheim 2-Zandvoortm. 3 3-1

Zandvoortm. 4-D.I.O. 2 1-1

Hillegom 3-Zandvoortm. 5 1-3

Zandvoortm. 6-Geel Wit 3 3-3

Zandv.m. jun. a-Bl.daal a 2-2
Zandv.m. jun. c-R.CS. h 3-2

Uitslagen van j.I. Zaterdagmiddag:
T.Y.B.B.-Zandvoortm. 2 1-0

H.F.C. i-Zandv.m. adsp. d afgelast

Het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen speelt a.s. Zondag de uit-

wedstrijd tegen W.F.C. te Wormer-
veer. Deze ploeg staat op de 9de
plaats en heeft uit de negen tot nu
toe gespeelde wedstrijden zeven
punten behaald. Zandvoortmeeuwen
staat op de 4de plaats met 11 punten
uit tien ontmoetingen. De voor-
sprong van Zandvoortmeeuwen op
deze club uit Wormerveer is dus
niet groot. Om niet verder af te

zakken op de ranglijst zal Zand-
voortmeeuwen Zondag de zaken
flink moeten aanpakken. W.F.C.
blijft een lastige tegenstander; voor-
al in de thuiswedstrijden is dit elftal

moeilijk te verslaan. We verwachten
dat de geelblauwen hun uitsterste

best zullen doen om de punten mee
naar Zandvoort te nemen.
Het 1ste Zaterdagmiddag-elftal

verkeert in degradatiegevaar en zal

zich terdege moeten in spannen om
de onderste plaats te verlaten. As.
Zaterdagmiddag bestaat hiertoe de
gelegenheid in de uitwedstrijd tegen
het Haarlemse S.V.J. Bij een even-
tuele overwinning kan Zandvoort-
meeuwen de onderste plaats aan
deze tegenstander afstaan.

Programma voor a.s. Zondag:
W.F.C.-Zandv.m. 1 2.30 u.

Zandv.m. 3-Beverwijk 3 12 u.

Zandv.m. 4-Beverwijk 4 12 u.

H.F.C. 5-Zandv.m. 5 9,45 u.

D.S.K. 2-Zandv.m. 6 9,45 u.

R.C.H. b-Zandvjn. jun. a 9,45 u.

R.C.H. f-Zandv.m. jun. b 9.45 u.

H.F.C. g-Zandvjn. jun. c 12 u.

Programma voor a.s. Zaterdag:
S.V.J.. 1-Zandv.m. 1 2,30 u.

Zandv.m. adsp. d-R.C.H. k 3 u.

Afd. handbal. De handbalresul-
taten van j.1. Zondag waren:
Dames: Zandv.m. 1-T.H.B. 1 4-1
Heren: Aalsmeer-Zandv.m. 1 8-6
Zandv.m. 2-IJmond 2 6-4

Meisjes: Concordia-Zandv.m. 1 9-1
IJmond-Zandvoortm. 2 9-0
Zandvoortm. 3-Blinkert 1 0-20

K.J.C. Zandvoort
Woensdag j.1. speelde K.J.C. Zand-

voort zijn 12e ronde voor het club-
kampioenschap. De strijd wordt
steeds spannender, daar het nog om
één wedstrijd gaat. 1. P. Paap Cz.;

2. Jan Paap; 3.Wigboldus; 4. G.Keur.
Voor het kampioenschap voor de

laatste ronde is het verschil 333 pt.

P. Paap heeft nog de leiding.

Voor het Noortmanbeker-tournooi
komen Zaterdag 4 verenigingen te-
gen elkaar uit. Populair, Centrum,
Zandvoortmeeuwen en Vier Azen.

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
K.J.C. Zandvoortmeeuwen hield

1 Dec. haar eerste competitieavond
voor de maand December. Als uit-
slag volgt: no. 1. W. J. Visser;
2. C. Draijer Sr.; 3. A. Visser; 4. A.
Koning; 5. H. J. Koper en voor de
P. Waterdrinkerprijs: 1. Jac. Water-
drinker; 2. W. J. Visser.

Commissie voor huish. en
gezinsvoorl. afd. Zandvoort

De oorspronkelijk op Maan-
dag 19 Dec. aangekondigde

Kook- en bak-
demonstratie

voor de a.s. Kerstdagen en
Oudejaarsavond, zal niet op
deze datum %vorden gehouden
doch op

a.s. Maandag 1 2 Dec.
te 8 UUR, in gebouw Tolweg
10, v.h. Gem. Gasbedrijf, door
Mej. A. FRENIE uit Haarlem.

Toegangsprijs 25 cent.

Heeft U iets op te ruimen?
Wij kopen alle soorten meubelen en
inboedels - Overal te ontbieden I

P. WATERDRINKER - TEL. 2164

UW P0PPENK1ND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.

«Bridgen voor pleizier»

Dinsdag was de uitslag van de
onderlinge competitie in:

N.Z.: 1 Heren v. d. Vlerk-Gebe,
65 pt.; 2 dames Berkhout-Dirksen,
54 pt.; 3 dames Gebe-Bergeijk 48 pt.;

4. fam. van Straaten 44 pt.; 5. dames
Bodenhausen-den Belder 39 pt.

O.W.: 1 dames Claassen-des Bou-
vrie 64,5 pt.; 2 heren Vleeming-van
Wonderen 53,5 pt.; 3 dames v. d.

Vlerk-Kuyters 47,5 pt.; 4 dames
Rekké-Gebe 45 pt.; 5 fam. Snij er
39,5 pt.

Nieuwe dirigent

In de plaats van de heer Aufdem-
kampfe werd tot dirigent van „De
stem des volks" te Zandvoort be-
noemd de heer B. Nuijen uit Bever-
wijk. Wegens toenemende drukke
werkzaamheden had eerstgenoemde
moeten bedanken.

Zandv. Schaakclub
De vorige week werd de uitslag

van de clubcompetitie: HogenEsch
Jr.-Bais 1-0; Kappelhof-Termes 0-1;

Janssen-Steiner 0-1; Kop-de Jong
1/2-1/2; Kroon-Verhaert 1-0; Kop-
Roskam 1-0; Haagen - Slijkerman
0-1; Eldering-van Keulen 1-0; van
Duijn-van Coeverden 1-0; Hogen-
Esch Sr.-Drommel 0-1; Mülhen-
bruch-Molenaar 1-0.

Vrijdag nam het 1ste tiental in
de bondscompetitie tegen H.S.G. 3

geen halve maatregelen. Met de
prachtige score 8-2 werden de Haar-
lemmers onder de voet gelopen. Dat
geeft de burger weer moed na de
nederlaag tegen Hillegom. Onze
reserves waren Woensdag minder
gelukkig tegen Bloemendaal 3.

Na de eerste wedstrijd, die met
6-4 werd gewonnen, moesten ze nu
met een 4-6 nederlaag genoegen ne-
men. Tóch een eervolle nederlaag
tegen het sterke Bloemendaal en al

met al kunnen we tevreden zijn en
wat wel de meeste voldoening
geeft, er zit weer vooruitgang in de
club. Er wordt met veel ambitie,
gezellig en sportief gespeeld en de
opkomst op de speelavonden is bij-

zonder groot. 1

Haal voor de feestdagen
gezelligheid in Uw huis!

TELEVISIE
Erres, Philips of Telefunken.

RADIO
Erres, Philips, Telefunken, Grundig.

Voor moeder:
Een electr.WASMACHINE v.ajl59,-
Een electr. STOFZUIGER (gr. sort.)

Een aardige theekast of boekenkast,
een deken, bedstellen, een aardig
kleedje of tafelkleed. Ach wij heb-
ben zoveel en U weet:

DE KL. BLIJENKORF is altijd

voordeliger. Ook op gem. bet. cond.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 — TELEFOON 2658

U slaagt altijd en ... U slaagt beter.'

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28 T»l»f. 2798

m#t(lat^pRiXf^ERfë

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Drommel, die 't vertrouwen der rokers geniet,
Brengt steeds 't allerbeste op rookgebied.
Stap er eens binnen, dan zult U 't ervaren,
Want Drommel bedient vele klanten al jaren!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Slagerij LA V1ANDE
TELEF. 2432 KL. KROCHT 1

W'eekend-reclame:
250 gr. Geld. gek. worst 70 et.

150 gr. Pekelvlees 68 et.

Rund-, Kalfs- en Varkensvlees
tegen scherp concurrerende prijzen!

Een machine met onbegrensde mogelijkheden!
Naait zig-zag of recht met één of twéé naalden,

kan borduren, stoppen, maakt knoopsgaten en
lussen, naait knopen aan van iedere afmeting

enz. enz.

LET U EENS OP DE PRIJS! Compleet met
ingebouwde verlichting, electrisch uitgerust,

met koffer voor ƒ540,—

.

De technische kwaliteiten zijn gewaarborgd
door een onbeperkte garantie.

Naalmachinehandel

„WILCO"
SWALUESTRAAT 2-4 TELEFOON 2889



Deze week bijzonder aantrekkelijke reclame bij:

lagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. Schoudercarbonade en 50O gr. gesm. vet voor f 2,—
500 gr. prachtige d. Runderlappen met 500 gr. gesm. vet voor f 2,

—

500 gr. Lende-Entrecöte f 2,35
Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulei en 1 mergstaafje 90 et.

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

Dik Niervet 60 et. 500 gr.

Haascarbonade f2,10 500 gr.

Ribcarbonade f 1,95 500 gr.

Schoudercarbonade f 1,65 5ÖO gr.

Geld. rookworst Alléén Woensdag:

voor Uw boerenkool 38 et. 100 gr.

100 gr. Ham /AC ,*#
1 00 gr. Pekelvlees S

5,° CI"

150 gr. Gelardeerde lever 90 et.

150 gr. Hampastei 65 et.

1 50 gr. pekelvlees 68 et.

250 gr. heerlijke Geld. gek.worst 85 et.

1 50 gr. Kinnebakham 50 et.

150 gr. Corned Beaf 60 et.

93
SS

Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 9 t.m. Zondag 11 December 8 uur

CINEMASCCPE TECHNICOLOR
SPENCER TRACY - ROBERT RYAN
ANNE FRANCIS - WALTER BRENNAN
JOHN ERICSON - RUSSELL COLLINS

Zij allen waren
schuldig

(BAD DAY AT BLACK ROCK)

Een adembenemend drama vol ondrage-
lijke spanning en geladen met sinistere
dreiging! M.G.M. Toegang 14 jaar.

Vanaf Maandag 12 t.m. Woensdag 14 Dec. 8 uur

CINEMASCOPE TECHNICOLOR
ESTHER WILLIAMS - HOWARD KEEL
GEORGE SANDERS - MARGE en
GOWER CHAMPION in

Jupiter's DarHng
Een kostelijke parodie op Hannibal's
tocht over de Alpen' Een spectaculaire
Cinemascope musical! M.G.M.

Toegang alle leeftijden.

Donderdag 15 December 8 uur

WILLIAM HOLDEN - JUNE ALLYSON
BARBARA STANWYCK - WALTER
PIDGEON - LOUIS CALHERN - PAUL
DOUGLAS in

De mars aan de top
U zult meegesleept worden in een maal-
stroom van emoties, conflicten en botsende
hartstochten! M.G.M. Toegang 14 jaar.

Zondagmiddag 11 Dec. 2.30 uur speciale matinee

De prachtige kleurenfilm

Gipsy Colt
Een film die U iets „doet". M.G.M.

Toegang alle leeftijden.

Denkt U erover een

Bromfiets
Scooter of Auto
aan te schaffen?

Vraagt dan eens vrijblijvend inlichtingen

bij Uw Zandvoortse dealer

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

Ook Uvo adres voor leren motor-
kleding en alle gewenste onderdelen

De Kerstdagen naderen!
Bestelt daarom reeds nu Uw
KERSTBOMEN bij:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Grote keuze in kamerplanten.

Elke- dag verse bloemen I

Ook het speciaal-adres
voor Uw BRVIDS- en GRAFWERK

KOUSENREPARATIE
Practisch onzichtbare

i;

nylon-reparatie

I

volgens 'n geheel nieuwe

werkmethode en .

10V korting

Spoedreparaties,

klaar terwijl U wacht.

Jicttct,
Haltestraat 11 - Telef. 2612

Radio-Phono meubel
in blanke en notenhouten
uitvoering. 4 concertluidspre-
kers en 10 platenwisselaar

f 1 01 9,-

J. KEURElectro-Technisch
bureau

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

BRAUN scheerapparaat ƒ 34,75

PHILIPS scheerapparaat / 39,75

REMMINGTON „ ƒ 67,50 - ƒ 98,50

Bij inlevering van Uw oude scheerappa-
raat ontvangt U f20,— TERUG bij aan-
koop van een Remmmgton ad f 98,50.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974

Herfstaanbieding:

HERENCOSTUUM
STOMEN

Nu f 3,50
en 207o korting
mits gebracht en gehaald.

Chemische wasserij en ververij

Keyser
Kerkstraat 26 Telef. 2653

TAXI
BEL

P. Kerkman
Haltestraat 63.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en, bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

DINSDAGAVOND 21 DEC.

Prijsklaverjassen
in het

Café -Rest. E. KEUR
KERKSTRAAT 27

Er kunnen nog enige Dames
en Heren aan meedoen.
Geeft U zich nog even op,

dan dingt U gratis mee naar
onze aantrekkelijke prijzen.

Geen inleggeld.

Beleefd aanbevelend,
E. Kreeft-van Gorcom.

Taxi?
2600
BELLEN!!

SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

UW FEEST is vast geslaagd,
als U

Jan Kemp
en zijn solisten

vraagt.

Show- dans- en amusements-
orkest met vele attracties.

Alle inl. verstrekt: Jan Kemp,
Kerkstraat 35, Telefoon 2452.

Geef ze het beste!
Juist in dit jaargetijde komt het er op aan.
Stevige kost, d.w.z. GOED VLEES en dito

VLEESWAREN.

Bij

Slagerij Burger
kunt U rekenen op kwaliteit!

en heus niet duurder!

Extra reclame
Vrijdag en Zaterdag:

750 gr.

Rosbief
Lende
Staartstuk
Entre Cöte

Onze sortering FIJNE VLEESWAREN is enorm.
(Alles onder controle van de laboratoria van het

proefstation v.d. slagerij).

WEEKEND-RECLAME:
100 gr. ham en 100 gr. boterh.worst j69ct

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1,25
. 200 gr. Pork 49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 -.Zandvoort - Tel. 2994 - 2643

loopt U

op onze BONTLAARZEN /
en SCHOENEN *

Brossois, Gr. Krocht
(Speciale reparatie-afdeling)'.

'

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 3421

Ruime sortering
jongens en; meisjes speelgoed

ELEC. TREINEN
MECHANISCHE AUTO'S

MECCANO DOZEN
,AUTOPEDS

POPPEN; TEDDYBEREN, enz.

GEZELSCHAPSSPELEN

Miniatuur auto's: Dihky- - Tekno - Tootsie Toys

PHILIPS
GRUNDIG

ARISTONA

Philips en Grundig Televisie
De komende feestdagen de gehele wereld in Uw huis!

f 1 695,—
Beeld 53 cm.

f 1245,—
Beeld 53 cm.

f 995,-
Beeld 43 cm.

Philips Streekontvangers
in de prijzen van f 775,— 43 cm. beeld; f 650,— 36 cm. beeld.

EIGEN SERVICE DIENST

TECHNISCH
BUREAU NSTRA
Telefoon 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort

Betaling ook in overleg

Wat gij

niet nodig hebt
ifliwoor eeni, dubbeltje te duur!

Maar als. U. een

WASMACHINE,
CENTRIFUGE of
STOFZUIGER
werkelijk nodig heeft, dan kunnen wij U
daaraan helpen voor

f 2,50 per week.
Ook voor TAPELBESTEKKEN en KEUKEN-
UITZETTEN verlenen wij dezelfde service.

Voor inlichtingen even een berichtje aan:
Vert. Handelsondern.

„RIVAAL"
TELEFOON 2627 HOGEWEG 36.

VAN DEURSEN
levert eerste kwaliteit,

vloeibare gezelligheid!

Slijterij-Wijnhandel

H. A. van Deursen
KERKSTRAAT 12a TELEFOON 2532

De ,Kerstbomen zijn er weer!
In alle maten en, alle prij-

zen. Doet tijdig Uw keuze

om teleurstelling te voor-

komen.

A. v. Steijnen
GROTE KROCHT 29

TELEF. 2770

\

Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wljtieil eil geCÜSfÜleerd !

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Langs de Vloedlijn

Maar zie, gelijk het meestal
doet, 't komt anders uit dan
men vermoedt.

Wilhelm Busch.

Kerstsfeer in winkelgalerij

Zandvoorts winkel-
galerij blijkt steeds
meer een nieuw win-
kelcentrum in onze
gemeente te worden
van bijzondere be-
tekenis. Reeds het
afgelopen seizoen
mochten deze win-
keliers grote belang-
stelling boeken van

badgasten en inwoners; het is ook
in deze winterperiode tot nu toe
gebleken dat deze belangstelling
wat de inwoners betreft, niet is

verflauwd. Integendeel, de afge-
lopen Sint Mcolaastijd heeft dat ten
volle bewezen.

Dat men dit heeft begrepen en
plannen beraamde, om deze belang-
stelling op te voeren, stemt tot véél
vreugde, en in een grote eensgezind-
heid en met véél enthousiasme, die
zeker andere winkeliersverenigingen
in onze gemeente ten voorbeeld
strekken kan, heeft men gezamen-
lijk op initiatief van mevr. Rueter,
echtgenote van de eigenaar van
„Modern Art", plannen uitgewerkt
voor het aanbrengen van een Kerst-
versiering en ver-
lichting in deze
prachtige galerij,,

die zich daarvoor
zo bijzonder goed
leent, die zéér ge-
slaagd en, sfeervol

mag worden, ge-
noemd. Een ver-
lichting, die werd verzorgd door het
technisch bureau J. Keur uit de
Burgem. Engelbertsstraat en een
versiering, aangebracht door bloe-
menhuis Schreuder uit Haarlem.

Dinsdagmiddag om 5 uur is één
• en ander door de echtgenote van
Zandvoorts burgemeester, mevrouw
M. van Fenema-Brantsma, officieel

onthuld toen galerij-bewoners en
genodigden zich hadden verzameld
in patisserie Thelia, waar de heer
Joh: A. Suykerbuyk, als "voorzitter

van het comité van voorbereiding,
allen een hartelijk welkom toeriep,

speciaal mevrouw en burgemeester
Van Fenema, de heer J.B.Th. Hugen-
holtz, directeur van stichting „Tou-
ring Zandvoort" en de heer W. Kel-
der uit Bussum, architect en bou-
wer van de galerij. In zijn toespraak
memoreerde de heer Suykerbuyk
o.a. dat de initiatieven van het
voortvarende gemeentebestuur de
bewoners van de winkelgalerij had-

.den geïnspireerd, om dit

goede voorbeeld na te

volgen, waartoe aller spon-
tane medewerking werd
verkregen. Spr. verzocht

hierna mevrouw .Van Fenema door
het doorknippen van een lint de
verlichting in te schakelen.
De burgemeester verzocht vooraf

nog even het woord en verklaarde
dankbaar en verheugd te zijn over
deze actie, in het bijzonder omdat
de winkelgalerij als sluitstuk van de
Kerkstraat een bijzondere attractie

voor Zandvoort betekent. Wat deze
straat betreft wees de burgemeester
op de suggesties, die hij in dit op-
zicht had gedaan, om de waarde
van deze oudste Zandvoortse winkel-
straat nog te verhogen. Op reacties

wordt nog gewacht, doch men moet
daarbij niet vergeten, dat bedenk-
tijd nodig is voor forse plannen als

deze. Doch met dit initiatief geeft

de winkelgalerij een voorbeeld a

van hetgeen met samenwer- iL
king te bereiken valt en men 1 [

koos daarvoor de Kersttijd. (cU^\
daarvoor zo bijzonder geschikt N—'
omdat tenslotte het Kerstfeest, in
de eerste plaats een feest van
geestelijke verdieping, toch óók een
feest is van vreugde en terugkeer
naar het licht. Mr. Van Fenema
sprak tenslotte de hoop uit, dat

„WURF-PRAET"

WULLÜM v.d. WURFF:
„Jammer dat 't V.V.V.-fiotsie
weggaet. 't Zou 'n best hoofd-
kwartier zain voor de Suntl"

0&
door dit initiatief de winkelgalerij
nóg meer succes zou hebben in
Zandvoort en daarbuiten en deed
de suggestie eens te onderzoeken, of
deze galerij in de winter niet zou
kunnen worden verwarmd, hetgeen
mogelijk zal blijken te zijn en dan
de zinspreuk, waaronder deze actie
werd opgezet, n.1. „Aangenaam win-
kelen in Zandvoort, óók in winter-
tijd", te veranderen in: „Warm
winkelen in winters Zandvoort".

Door het doorknippen van een
met kerstklokken versierd lint

schakelde daarna mevrouw Van
Fenema de verlichting in,

die terecht aller bewonde-
ring wekte. Verlichting en
versiering, bestaande uit

kerstbomen, kersthoepels
en fraaie in de bogen aangebrachte
versiering, maken zowel in de
galerij als van een afstand een bij-

zonder smaakvolle indruk, niet
overdadig, doch sfeervol en vol
stemming, waaraan de etalages van
de winkeliers op prachtige wijze
werden aangepast. Ja, deze etalages
zijn een wonder van etaleer-kunst
op zichzelf, die dit winkelcentrum
stempelen tot een geheel met een
zéér voornaam en apart cachet.

Tijdens het gezellig samenzijn,
dat hierna volgde, schonk tenslotte
de heer Suykerbuyk aan mevrouw
Van Fenema uit dankbaarheid voor
het verrichten van de openings-
ceremonie, namens het comité een
door de eigenaar van „Discotaria",
de heer J. Gebe,
beschikbaar ge-
stelde langspeel-
plaat, waarmede
deze zéér verrast
bleek.

Wij feliciteren de
galerijbewoners
van harte met dit
unieke succes en
er^ behoeft zeker ,

niet aan te wor-
v

den. getwijfelcUdat, l - <

Zandvoorts '"win-

kelgalerij in kersttooi de komende
weken grote belangstelling zal
trekken.

Moge dit goede voorbeeld, door
Zandvoorts nieuwe winkeliers ge-
geven, een aansporing zijn voor
onze andere winkelstraatverenigin-
gen om in dezelfde eensgezindheid
en voortvarendheid iets dergelijks
te bereiken. Het kan niet anders
dan in hun eigen belang en zeker
óók in het algemeen belang van
Zandvoort zijn. Initiatieven als deze
kunnen niet anders dan van harte
worden toegejuicht. Zij bewijzen,
wat met betrekkelijk eenvoudige en
niet zéér kostbare middelen, te be-
reiken valt en geven blijk van durf
en ondernemingslust.

"

K.

'N

HOTEL SOUWES
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele Jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE
*

Reserveer tijdig Uw tafel

voor Uw
KERSTDiNER

en-

SILVESTER-VIERING.

Inl. K 2507 - 3046

10"lu korting! Wh korting!

Speciale
Kerstaanbieding!
in kousen, sokken en

sportkousen!

Onze bekende LA RITA nylon
kousen, de Koningin van de
nylons van f4,95 NV f4,50.

Nylon kousen
geheel geminderd NÜ-

S
. .ƒ 2,95

links geweven kouseri
met nylon, NU ƒ 1,75

Kinder sportkousjes en sokjes
vanaf 98 et.

WolZen. Herensokken v.a.fl,98
Wollen gebreide herensokken

NU ƒ2,58

Op 2 paar kousen, sokken óf
sportkousjes 10°U KORTING!

„De Wolbaai"
Halïestraat12a^: Teler 209if

Geen kerstboom
op Raadhuisplein
Gedurende enkele jaren werd

tijdens de Kerstdagen voor rekening

van „Touring Zandvoort" een kerst-

boom op het Raadhuisplein ge-

plaatst. De vernielingen welke
daaraan door de opgeschoten jeugd

werden aangebracht hebben het

bestuur echter doen besluiten, dit

jaar niet tot het plaatsen van een

kerstboom — waarmede tamelijk

hoge kosten gepaard gaan — over

te gaan.

Nog éénmaal rondom
de 100-jarige

'Het was Vrijdagnacht, half vier,

na de ingespannen huldigingsdag,
dat haar dochter tot tante Jans zei:

„Opoe, zouden we nu niet eens naar
bed gaan, het wordt nu toch wel

'„tfjd". „Hoe laat is het dan", zei de
nog steeds in feeststemming ver-
kerende honderdjarige. „Raad maar

- eens", zei haar dochter. „Nou, ik
denk zo", zei ze, „misschien een uur
'of één". „Nee', zei haar dochter,
het is al half vier geweest!" „Zo,
zei opoe, „ja, dan wordt 't tijd dat
we slaepe gaen", maar; ze moesten
haar met zachte drang naar boven
werken, anders was ze waarschijn-
lijk de gehele nacht opgebleven.
Toen lag ze na die inspannende dag
van handjes drukken, huldiging en
cadeaux ontvangen, om ruim vier
uur in bed, om de volgende dag fris

era monter om twee uur 's middags
op te staan. Dat is onze tante Jans,
vitaal, ongelofelijk vitaal op haar
honderdste verjaardag.
Wat haar het meest getroffen

heeft? Dat is het verjaringsvers, dat
zij van haar kleinkind . Coby " uit

Canada ontving en dat zij zo dol-
graag in de krant zag geplaatst.

Wij voldoen graag aan haar ver-
zoek, want het is de moeite waard.
Hier volgt het:

Canada, November 1955.

Aan jarig Grootje!
Op een winterse Decemberdag,
Toen deze dag nog ongeweten lag,

Werd er een kind geboren
. Door God van toen af uitverkoren
Om te leven honderd jaar,

En dit versje schrijf ik haar,
'Om mijn eerbied haar te geven
Voor dit langien vruchtbaar leven.

Honderd jaren zijn gegaan,
Niet makkelijk was haar

(levensbaan,
Het leven gaf, maar nam héél veel,

Veel zorg en kommer was haar deel
Maar deze dag, die haar beloont
Is als een tijdkrans diei haar kroont
Een kroon, die glanst en praalt
En uit haar héle wezen straalt.

"""
Zozal'zij'zifteii, ivtssen~rrfensm, "

Die haar nog héél veel goeds
(toewensen,

En ook van mij, hier ver vandaan
Laat ik bij deeg mijn groet

(meegaan.

Wat haar nog meer erg getroffen
heeft deze dag? Dat was de huldi-
ging in het raadhuis, waar Zand-
voorts burgemeester in zijn harte-
lijke, vaderlijke toespraak zich zo
als de echte burgervader van het
Zandvoortse grote gezin heeft doen
kennen. Ook de huldiging door de
nieuw gevestigde winkeliers was
haar zéér welkom. Een sprekend
voorbeeld daarvan was zeker de
overhandiging van de prachtige
taart, haar geschonken door de heer
Smit, eigenaar van patisserie Thelia
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Strandweg 21 - Zandvoort

Diner - Dansant
Ons Weens ensemble brengt U in Kerststemming

^Cerótdin&r 1955
MENU è i 1 5,-

Selection d'Hors d'Oeuvre

Consommé Grimaldi

Filets de Sole Véronique
Bordure Duchesse

Dindonneau roti

Compote de Nice
Pommes Parisienne

Pouding Noèl flambé
Sc. Rhum

Trésors de Westlande

Gelieve tijdig

Uw tafel

te reserveren

Telef. K 2507 - 21 63
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uit de nieuwe winkelgalerij aan de
Thorbeckestraat.
Och, eigenlijk is deze gehele dag

voor haar geweest één aaneenscha-
keling van emoties, die haar echter
niet verhinderden, eerst 's nachts
om half vier aan naar bed gaan te

denken. En dat tijdstip is het, wat
mij het meest getroffen heeft! K

. Elizabeth Arden
KERSTGESCHENKEN

die ',U vreugde bereiden en
1 schoonheid" verlenen. ''Parfums

rechtstreeks 'uit Parijs, geu-
rige luxueuze artikelen voor
de badkamer in schitterende
verpakkingen, charmante do-
zen gevuld met exquise toilet-

artikelen, alle even luxueus
en verfijnd. Of U een groot of
een klein geschenk kiest, U
zult er eer mee inleggen als
het de betoverende naam van
Elizabeth Arden draagt!

Alleenverkoop voor Zandvoort

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TEL. 2107

Daktuin bij watertoren

B. & W. van Zandvoort stellen

de raadsleden voor, een crediet van
ƒ 3800,— beschikbaar te stellen: voor
vernieuwing van de tuin-aanleg
rondom de watertoren en het maken
van een terrein-afscheiding. Het
plan werd ontworpen door tuin-
architect J.J. Haspels te Bussum en
zal gedeeltelijk geschieden op het
dak van de nieuw gebouwde gara-
ges op de hoek van de Marisstraat
en" de Torenstraat, hetgeen mogelijk
is, nu deze zijn gereed gekomen.

i, B. & W. achten het niet billijk,

''dat^ dé"bouwer van deze garages, de
heer Jb. Koning, in de kosten van
deze aanleg gaat bijdragen, aange-
zien vooraf met hem over dit plan
geen overleg werd gepleegd en hij

daarbij ook geen, belang heeft.

Oude V.V.V.-huisje verdwijnt

De N.V. Nederlandse Spoorwegen
hebben de huur opgezegd van de
grond op het Stationsplein waarop
het gebouwtje staat, dat vroeger in
gebruik was als informatiebureau
voor het vreemdelingenverkeer. Dit
gebouwtje zal binnenkort door de
stichting „Touring Zandvoort" wor-
den verwijderd. De spoorwegen
wensen aan het vrijkomend terrein
een andere bestemming te geven.
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Geen omzetbelasting meer op

PERZISCHE TAPIJTEN
betekent, een'

belangrijke
prijsverlaging
Mahal 2 x 2.76 M. nu ƒ495,—
Shiras 3.06 x 2.25 M. nu ƒ 625,—
Karadja 0.64 x 0.88 M. nu . .ƒ 55.

—

enz. enz.

Elk tapijt desgewenst met garantie.

Perzisch Tapijthuis
Winkelgalerij THORBECKESTRAAT 13 - TEL. 3688

PATISSERIE \^keliiu
presenteert U voor de a.s. Kerstdagen:

KERSTKRANSEN - KERSTTAARTEN
MOSC. TULBANDEN
SCHUIMKRANSJES
ZOUTE STENGELS
ZOUTE KRAKELINGEN
KAASKOEKJES
KAASSOUFLé'S
PASTEITJES
KERSTPUDDINGEN

" POLONAISES
BITTERSCHOTELS

Uitsluitend roomboter
TEL. 3390 Wij bezorgen op tijd!

Drogisterij BLOM
WINKELGALERIJ TEL. 3372

Voor de feestdagen vragen wij

speciaal Uw aandacht voor onze
collectie

KAARSEN

AESTHETISCHE ONTWERP COIFFURES

VOOR SPORT EN UITGAAN

(^idviezen

} voor

'haar- en

huidverzorging

1 dagilijh
' 9-6 uur

hthtfm CHmdagi
yfyatwii* créatiou.

I
\i .,-.7 i-

airconditioned permanent
" 17. 50

JOH. A. SUYKERBUYK

Thorbeckestraat 11 Zandvoort Tel. 3382

jtiü^^^ 3£erótmuziek
„STILLE NACHT" Kathleen Ferrier - Mario Lanza

Mastreechter Staar

„ZINGEN ROND DE KERSTBOOM"
Kinderkoor „Jacob Hamel".

„I AM DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS"
Bing Crosby - Rosemary Clooney
Frank Sinatra - Mantovani

„KERSTBOODSCHAP" en „EEN WITTE KERST"
De straatzangers.

„KERSTMIS IN DE JORDAAN" en
„ZIJ DIE ONTBREEKT" Johnny Jordaan

mgg en vele andere
KERSTPLATEN.

ff„MODERN ART
Binnenhuis architectuur - Kunstnijverheid

THORBECKESTRAAT 9 - TEL. 02507-3420

/

KERSTGESCHENKEN
HANDGEMAAKTE KAARSEN
in alle maten en dikte voorradig
tot 1 meter lang.

Handgeweven WOLLEN ROKKEN,
BLOUSES, JASJES.

Exclusieve STOLA'S.

WOLLEN MUTSEN.

TAFELKLEDEN
„Knipscheer", „De Ploeg".
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Rijdt zelf!

Ford Fairlane - Opel Ka pitan - Ford Zephyr

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur
Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 31 52

Indrukwekkende huldiging

van Zandvoorts honderdjarige
bestond, totOp grootse en indrukwekkende

wijze lieeft Zandvoort zijn honderd-
jarige, de weduwe J. Bluijs-van der
Meij, ter ere van haar honderdste
verjaardag die zij Vrijdag 9 Dec.
vierde, gehuldigd. Het werd een
huldiging, waaraan door de gehele
bevolking van Zandvoort werd deel-
genomen en die haar hoogtepunt
vond in de ontvangst ten Raadhuize
des morgens om 11 uur.
Van Zandvoorts hoogste gebouw,

de watertoren, van het kleinste
huisje in het oude dorpscentrum,
van vele particuliere woningen en
van het raadhuis wapperde de
Hollandse driekleur, toen de krasse
jubilaresse zich des morgens om 9

uur naar de Rooms Katholieke kerk
begaf, waar pastoor P. van Diepen
ter harer ere een speciale mis op-
droeg en daarna zich in een harte-
lijke toespraak tot haar richtte,

haar Gods zegen toewensend in de
jaren, die haar nog zouden worden
toebedeeld. Er was voor deze kerk-
dienst grote belangstelling.

Om precies elf uur arriveerde
tante Jans, zcals zij in Zandvoort
algemeen bekend is, met haar zoon
en dochter en enkele familieleden
per auto aan het Raadhuis, waar zij

op het bordes werd ontvangen door
mevrouw en burgemeester Van
Fenema, waarbij haar een fraai

boeket bloemen werd overhandigd.
Onder luid hoerageroep van de vele
bij het raadhuis verzamelden,
schreed zij door een erehaag van in

oud Zandvoortse costuums gestoken
leden van de buurtvereniging „De
Wurf", die haar een „lang zal zij

leven" toezongen.

In de tot de laatste plaats bezette
raadzaal waren o.a. aanwezig de
beide wethouders, verschillende
raadsleden en pastoor P. v. Diepen.

In een hartelijke toespraak richtte

de burgemeester zich tot de jarige

en memoreerde o.a., na haar een
hartelijk welkom te hebben toege-
roepen in het hart der gemeente,
dat het gemeentebestuur het op
hoge prijs stelde, haar hier te mogen
ontvangen, omdat dit niet gebrui-
kelijk is. Spreker zei o.m.: „Als een
goed Christen zijt ge begonnen, met
een gang naar -de kerk, om de aller-

hoogste xe danken voor hetgeen het
leven U gaf. Een leven, dati U véél
moeite, maar óók véél vreugde
bood. Dat leven was voor U lang
niet gemakkelijk, doch ge hebt het
gezien als een levensoefening, waar-
van ge ruimschoots profijt hebt ge-
trokken". Mr. H. M. van Fenema/
wees er daarna op, hoe de jarige
erin slaagde, haar kinderen in eer
en deugd tot goede staatsburgers op
te voeden, óók, toen zij geheel alleen
voor die taak gesteld werd. Spreker
eindigde aldus: „Gij zijt een zéér
gezien lid van onze gemeenschap en
iedereen, houdt van U. Geen be-
roemdheid, maar geliefd en dat is

véél meer waard. Gij hebt in Zand-
voort Uzelf ten. voorbeeld gesteld en
thans is nog steeds de humor en de
pret in Uw ogen, terwijl ge in een
druilerige regen de stoep van ons
raadhuis zijt opgeklommen als een
jonge meid".

Als blijvend aandenken overhan-
digde spreker tante Jans daarna
namens het gemeentebestuur een
fraai tapijt, waarbij een kleedje
was gevoegd, geschonken door
de firma Balledux. Haar beide
handen vasthoudend, wenste spr.

haar tenslotte Gods beste zegen toe
voor de komende jaren.
De heer Joh. C. Jung Sr., felici-

teerde als voorzitter van het comité
„Ouden van dagen" en namens alle

Zandvoortse oudjes. In een geestige
toespraak wees deze erop, dat het
honderd jaar worden ook materieel
belangrijk is voor Zandvoort, omdat
het een' prachtige propaganda voor
de badplaats inhoudt, waarbij spr.

de plaatselijke V.V.V. de volgende
slagzin in overweging gaf : „Kom
naar Zandvoort, want juist daar.
word je mog'lijk honderd jaar".

Pastoor P. van Diepen wees er
daarna in zijn, felicitatie op, dal hij

deze grandioze ontvangst door het
gemeentebestuur, na de dienst in de
kerk op bijzonder hoge prijs stelde.

De heer H. Suurland, voorzitter
van „De Wurf" feliciteerde namens
zijn vereniging en schonk fraaie
bloemen.

Kostelijk was tenslotte het raads-
lid, de heer M. Weber, die in Zand-
voorts dialect met een geestige toe-
spraak de jarige een fraaie foto van
haar oude huisje schonk en een
grote pot bramengelei van door hem
in de duinen geplukte bramen) ver-
vaardigd. Mejuffr. Bakels schonk
daarna nog een fraaie foto van het
afgebroken oude mannen- en vrou-
wengasthuis, waarmede de jarige
bijzonder bleek te zijn ingenomen.
Nadat tenslotte twee verzen van

het Zandvoortse volkslied waren
gezongen dankte haar zoon, de heer
J. Bluijs zichtbaar bewogen voor de
grootse hulde, zijn moeder bereid.

Na het serveren van de koffie
vertrok men daarna naar de woning
van de jarige, aan de Buureweg no.

.

5, waar tot 1 uur voor verenigings-
besturen en van 3-5 uur voor parti-

Doktersdlenst
A.s. Zondag: Dr. H. K. van Es,

Koslverlorenstraat 4, telef. 2058.

Dienst wrjkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. S. M. de Wilde,

Zeestraat 67, telefoon 2720.

VERLOSKUNDIGE: Zv. G. Bokma,
Tolweg 6, telefoon 2810.

culieren gelegenheid
gelukwensen.
En daar was dan verder de gehele

dag deze jarige, temidden van de
enorme belangstelling, die haar deel
werd. Temidden van een schat aan
bloemen, die van alle kanten wer-
den aangedragen, temidden van de
talrijke cadeaux, die haar werden
geschonken, w.o. een groot aantal
taarten, liters eau de cologne, fruit-

manden, Edammer kaasjes, ge-
rookte paling, een prachtige stoel,

haar geschonken docr de Zand-
voortse oudjes, een fraaie tafel, die
zij kreeg van het comité ouden van

dagen, een tafelkleed en temidden
van dat alles de krasse, vitale hon-
derdjarige, glunderend en dank-
baar voor deze belangstelling en
dit medeleven, waaraan geen einde
kwam. Tante Jans, Zandvoorts
honderdjarige, rustig haar brande-
wijntje met suiker drinkend en
onder grote hilariteit liedjes zingend
uit lang vervlogen jaren, tante Jans,
onvermoeibaar en actief deelnemend
aan het familiediner, dat om 7, uur
plaats had. En eindelijk, ten be-
sluite van haar verjaardag de sere-
nade van de Zandvoortse muziek-
kapel en het tamboercorps, des
avonds om, 8 uur vóór haar woning
op het geïlumineerde pleintje in één
van Zandvoorts oudste dorpswijken,
die tot een onvergetelijke manifes-
tatie van medeleven, uitgroeide en
waarbij het publiek zich verdrong
voor de ramen van haar woning,
waarvoor zij had plaats genomen,
om maar een glimp van de jarige te

kunnen opvangen. En tante Jans on-
vermoeibaar vriendelijk wuivend en
zichtbaar bewogen door al dit be-
toon van aanhankelijkheid zich ten-
slotte uitend in een spontaan aan-
geheven „Lang zal ze leven".

Het werd een grandioos slot van
spontane burgerzin, een dag die voor

de jarige, doch óók voor Zandvoort

onvergetelijk zal blijven. K.

(Vervolg).

Hier volgt dan de toespraak, die
burgemeester, — toen maire —
J. Horstman tot de inwoners van
Zandvoort hield op 19 Mei 1798,

toen in Zandvoort de vrijheidsboom
werd geplant. Het is opmerkelijk,
hierin dezelfde gezwollen toon te

kunnen beluisteren, die men ook
ten, tijde van d"e- Duitse bezetting zo
vaak'hobrde. / i

>

„Bataven! ,'

Thans' is de luisterrijke dag
geboren, waarop het U eindelijk

gebeuren mag, U openlijk te ver-
heugen in het zeldzaam en onwaar-
deerbaar geluk van U een waarlijk
vrij en onafhankelijk volk te mogen
noemen. Twee eeuwen zijn verlopen
sinds de dageraad der vrijheid
flauweiijk begon te lichten, maar
stormen van geweld en opeen-
gehoopte wolken van vorstelijk be-
lang en priesterlijke dweepzucht
volgden aan dezelve op en verhin-
derden de zon der vrijheid hare
weldadige stralen immer over de
oppervlakte van Uwe grond te ver-
spreiden; al gelukte het nu en. dan
eens aan deze gezegendei grond een
enkele straal van tussen duistere
wolken te mogen ontvangen, dezelve
was niets meer dan een bliksem in

de donkere nacht, die even zo spoe-
dig als hij gezien wordt, wederom
verdwijnt. De dag die wij thans
vieren, is door Uwe voorvaderen ten
koste van onnoemelijke schatten en
stromen bloeds begeerd geworden,
maar nimmer mocht ,het hun ge-
beuren,, de rijzende zon te zien

klimmen, welke wij thans tot hare
volle middag! zien opgaan. Zij is de
schoonste, welke immer in de jaar-

boeken van dit gemeentebestuur en
van die aller vrije volken kan wor-
den opgetekend.

Gij viert thans het feest, niet

slechts van een vrij geworden
slavenhoop, maar van een vrij en
achtbaar volk, hetwelk zichzelve
wetten heeft gegeven naar welke

O wat een beeld
Zie dit beeld op z'n

best met PHILIPS
TELEVISIE.
Juist nu rond de feest-

dagen geeft dit een
gezellige en sfeervolle
stemming in Uw huis-
gezin.

Als U heden besluit, mist U geen
enkele uitzending meer. Bestel bij

ons Uw televisie-toestel. Onze eigen
televisie-service staat borg voor een
goede ontvangst.

i-SM/N. DS. 19.3 0';
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Koslverlorenstraat 7 - Telef. 2534

hetzelve bestuurd wil worden en
hetwelk een staatsregeling heeft
vastgesteld, achtereenvolgens het-
zelve wil, dat zijn maatschappij
bestuurd zal worden. Laten wij ons
dus thans plechtig verenigen, om
deze heugelijke gebeurtenis die

luister bij te zetten, welke harer
waardig is.

Laten wij ons' verheugen dat de
eeuwen van het despotisme en
priesterlijk geweld verdwenen zijn

en dat dezelve opgevolgd zijn door
tijden, waarin de rechten der mens-
heid volkomen geëerbiedigd worden.
Niets kan ons dierbaarder zijn, dan
ons thans te verenigen om het
altaar der constitutie, welke in ons
midden is aangenomen en vast-
gesteld. Zij is het steunpunt, waarop
het vaderland thans rust en zij, die

weigeren zouden, in deze algemene
vreugde deel te nemen, kunnen niet

anders worden aangemerkt dan als

vijanden van het algemeen geluk.

Het staat aan U, Bataven, om
deze onze vrijheid ongeschonden te

bewaren, gij hebt thans een geves-
tigd bestuur, hetwelk een einde
maakt aan alle intermediaire of

revolutionaire maatregelen. Maar
dit gevestigd bestuur kan nimmer
voor deszelfs wankeling bevrijd

worden, tenzij gijlieden hetzelve
eendrachtig verdedigt' en naar Uw
vermogen onderschraagt. Verenigt
U dus rondom de standaard der
vrijheid om hulde te zweren aan de
tegenwoordige orde van zaken en
plechtig te beloven, dat gij dezelve
met al Uw vermogen met Uw goecT
en bloed zult, ondersteunen.
Laat deze dag getuige zijn, dat gij

waardige afstammelingen zijt dier
doorluchtige voorouderen, welke
deze grond met hun zweet en bloed
doordrenkt hebben, om dezelve door
een vrije nakomelingschap te doen
betreden.
Dat dan het feest, dat wij thans

vieren, ingericht om aan. de eerste-
lingen onzer nationale vrijheid hulde
te doen, gekenmerkt zij door de
geest van ware broederschap en
eensgezindheid en tevens strekken
om aan de voorstanders van het
despotisme het ondragelijke hunner
regering te doen, gevoelen.

„Vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap" moge U allen bezielen".

* * *
De lust om feest te vieren was

echter bij de Zandvoorters niet groot.

Arm waren zij wel altijd geweest,
maar zó ellendig als in deze tijd

hadden zij het nóóit gekend. Ook
hun was gebleken, dat alle ver-
andering geen verbetering betekent.
Inkwartiering was aan de orde van
de dag en al stuurde men nog zoveel
klachten in over de armoede in ons
dorp, het hielp niets. Sommige
Zandvoorters kwamen openlijk in

verzet. De vrouw van de herbergier
Lakeman weigerde langer inkwar-
tiering. Tot straf moest zij haar
tapperij sluiten.

Later leest men van ene Bluijs,
die de Franse soldaat, die bij hem
ingekwartierd zou worden, met een
bijl te lijf wilde. Zijn vrouw hielp
hem daarbij door er met een stoel
op los te timmeren en zijn dochter
greep -een mes. ' De Fransman wist
te ontkomen, anders had het hem
.zeker z'n hachie gekost, maar Bluijs
werd gegrepen en achter slot en
grendel gezet. Hij wist echter te

ontvluchten, waarna men zijn

vrouw opsloot en in het dorp ken-
baar liet maken, dat zij de kogel zou
krijgen, indien Bluijs zich niet vrij-

Agenda raadsvergadering
op Dinsdag 20 Dec. n.m. 8 uur.
1. Ingekomen stukken. 2. Prae-

advies betreffende een verzoek van
het sportweekcomité tot instelling
van een sportraad. 3. Subsidie aan
de Oranjevereniging over 1956. 4.

Overkapping tribune sportterrein
„Zandvoortmeeuwen". 5. Statuten
Stichting ter bevordering van de
schooltandverzorging te Zandvoort.
6. Herstel perceel J. Steenstraat 4.

7. Reorganisatie exploitatie badhuis.
8. Verhoging crediet bouw u.l.o.-

school. 9. Tuinaanleg enz., bij de
watertoren. 10. Verhoging krediet
aanleg rijwielpaden, enz., Noord-
boulevards. 11. Toewijzing en ver-
koop van grond. 12. Wijziging bouw-
verordening. 13. Benoeming van be-
stuursleden van de gemeentelijke
instelling voor maatsch. hulpbetoon.
14. ' Gemeenschappelijke regeling
vleeskeuringsdienst, openb. slacht-
huis, enz. 15. Bevordering van per-
soneel van de dienst van P.W.. 16.

Rondvraag.

muiren
Uw verkoudheid van neus.
keel of borst weg met

Voor de «stille armen»
In onze vorige opgave stond

abusievelijk C.M.J. de J. ƒ10.-; dit

moet zijn Mr. C.M.J. de J. ƒ10.-
Hier volgt de tweede verantwoor-

ding: E.A.t.B. ƒ15.-; W.K. ƒ10.-;
N.N. ƒ10-; L.J.B. f50.-; J.R. ƒ5.-;
J.Th.K. ƒ10.-; S.S. 'A0.-;
Totaal ƒ100.-. Vorig totaal ƒ178.-.

Totaal ƒ278,-.
Mogen wij in deze dagen van

voorbereiding op het Kerstfeest nog-
maals een beroep doen op Uw offer-
bereidheid. Uw giften worden gaar-
ne in ontvangst genomen door de
H.H. S.Slagveld, Koninginneweg 26
en J.A.B. van Pagée, Brederode-
straat 35, alhier. Desgewenst kunt
U bijdragen storten op postreke-
ning 499496 t.n.v. S. Slagveld.

Het Comité:
Burgemeester Mr.H.M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée,

Wijdingsavond
De E-vang. Luth. Kerk (kring

Zandvoort) hoopt op Maandag 19

Dec. a.s. een wijdingsavond te hou-
den in het gebouw van de N.P.B.,
Brugstraat alhier. Aanvang 8 uur.

De beide Lutherse predikanten
uit Haarlem, Ds. Kroes en Ds.
Spliethoff zullen aanwezig zijn om
het wijdingswoord uit te spreken en
een kerstverhaal te houden. Verder
zullen o.a. een organist en solofluït-

tisten hun medewerking verlenen.

KOPERE
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113—__——^—

—

,
— ^

Disco-avond
De gramcfoonplaten-avond, die de

heer J. Gebe, eigenaar van „Disco-
taria" a.s. Maandag de gramofoon-
platen-liefhebbers aanbiedt in hotel

Keur, belooft wel zéér interessant
te worden en „elck wat wils" te
bieden.
De heer Gebe wijst er in zijn uit-

nodiging n.1. op, dat er dit jaar een
schat aan Kerstplaten is uitgekomen,
zodat te verwachten is, dat nog geen
kwart gedeelte ervan via de radio
zal zijn te horen.
Daarom wil de heer Gebe de lief-

hebbers en verzamelaars met al

deze platen laten kennis maken en
het wordt een avond met véél mu-
ziek en weinig praten.
Vóór de pauze zullen geestelijke

en klassieke kerstliederen en kerst-
muziek ten gehore worden gebracht,
o.a. van Kathleen Ferrier, Annie
Slemm, Maastrichter Staar, kinder-
en toonkunstkoren enz.

Na de pauze volgt het meer popu-
laire kerstrepertoire, o.a. Bing
Crosby, Rosemary Clooney, Frank
Sinatra, Bernard Drukker en „De
straatzangers".
Wij raden elke muziekliefhebber

aan, deze avond te gaan bijwonen,
waarvoor U kaarten kunt verkrij-
gen bij „Discotaria", winkelgalerij
no. 15.

Voor Uw

3£erótdiner
in een gezellige

en beschaafde sfeer

'hinkel
Keuze uit

diverse Menu's
of a la Carte.

Reservering aanbevolen.

willig meldde. Maar Bluijs bleef
zoek en de zaak zag er allesbehalve
rooskleurig uit, totdat tenslotte de
maire wist te bereiken, dat de
vrouw na geruimei tijd gevangen te
zijn gehouden, werd vrijgelaten.
Ook het inschrijven voor het

Franse leger liep niet erg vlot.

Meerderen bleken voortvluchtig,
waarbij wij namen vermeld vonden
van C. Koper, A. Keur, F. Molenaar
en K. Groen.
Bovendien werd een gedwongen

geldlening uitgeschreven, waarbij
iedere gegoede verplicht was 6%
van zijn bezit in staatspapieren te
beleggen. Twee man moesten toen
ƒ200,— bijdragen, zes inwoners elk
ƒ 100,—. Bepaald rijke inwoners
kende Zandvoort dus niet.

(Wordt vervolgd).

OFFICIËLE MEDEDELING
Gemeente Zandvoort

Inenting tegen
difterie en' kinkhoest

Op zaterdag 17 december a.s. 's na-
middags om 3 uur (precies), zal de
gemeente-arts in het consultatie-
bureau aan de Poststraat de tweede
inspuiting toedienen aan de zuige-
lingen- en (nog) niet schoolgaande
kinderen, die op 19 november j.1.

kosteloos tegen difterie en kink-
hoest werden ingeënt.
Men gelieve de inentingskaarten— voor zover aanwezig — mede te
brengen.

Consultatiebureau voor
zuigelingen en kleuters

Het consultatiebureau voor zuige-
lingen en kleuters aan' de Poststraat
wordt voortgezet door Mevrouw'
E. den Hartog-Ricardo, kinderarts.
Spreekuren: voor zuigelingen: elke
donderdag van 9.30-10.30 uur.
voor kleuters: uitsluitend elke 2e en
4e donderdag van de maand van
10.30-11 uur.

BURGERLIJKE STAND
9—15 Dec. 1955.

Geboren: Theodora Alida, dochter
van J. Boschma en A. T. E. Koo-
men; Anna Maria Wilhelmina, doch-
ter van H. P. Kooijman en A. W. T.
Freriks; Johanries Cornelis, zoon
van S. Bartels en M. S. Paap.
Ondertrouwd: J. A. Brakel en J.

M. Notterman.
Overleden: J. C. Roukens, oud 79

jaar, wed.n. van A. Jansen.

Strandtentenkamp
volgend seizoen kleiner
Op het tentenkamp op het Zand-

voortse strand worden des zomers
de tenthuisjes in' lange rijen traps-
gewijs voor elkaar tegen de duin-
reep geplaatst. Ten zuiden van
Riche-bad bevinden zich dan 2 rijen
voor elkaar, ten noorden van Riche-
bad, waar de leden van „Helios" en
„Strandgenoegen" kamperen ge-
deeltelijk zelfs 3 rijen.

Vóór de stormramp van Februari
'53 stonden de tenten daar betrek-
kelijk veilig. Als gevolg van de
stormramp heeft het niveau van het
strand evenwel een verlaging on-
dergaan, terwijl ook van de duin-
reep een groot gedeelte werd weg-
geslagen.
De voorste tentenrijen verkeren

daardoor, naar de ervaringen in de
voorzomer van dit jaar hebben ge-
leerd, ingeval van storm en hoog
water in een gevaarlijke positie.
Toen toch werd een groot aantal
tenten door het opkomende water
beschadigd of zelfs geheel wegge-
slagen. In het bijzonder de kam-
peerders op de derde tentenrij, die
zich het verst op het strand bevindt,
zijn daarvan de dupe geworden.
Het gemeentebestuur van Zand-

voort heeft daarom aan de besturen
van de kampeerverenigingen Helios
en „Strandgenoegen" medegedeeld
dat zij ,het in het belang van de kam-
peerders zelf beter; acht, dat volgend
jaar niet meer dan' 2. rijen worden
toegestaan. Naar' scha'tting zullen
daardoor 50 a 60 tenten minder ge-
plaatst kunnen

n
worden.

Het is niet mogelijk de tenten te
verplaatsen naar het vrije gedeelte
ten noorden van het tentenkamp,
omdat de gemeente Zandvoort zich
tegenover Bloemendaal ' verplicht
heeft daar geen tenthuisjes toe te
laten.

Geen ijsbaan op voetbalveld
Het dagelijks bestuur van de

stichting „Touring Zandvoort" heeft
afwijzend beschikt op een verzoek
van de voetbalvereniging „Zandv.
meeuwen" om toestemming cm het
voetbalveld aan de Vondellaan bij

vriezend weer onder water te mogen
zetten teneinde daarop een ijsbaan
te exploiteren. Uit een deskundig
rapport is namelijk gebleken dat het
practisch zeer moeilijk is om een
dergelijk op duingrond aangelegd
grasveld door het opspuiten van
water van een behoorlijke ijsvloer
te voorzien, ook omdat het veld
nimmer zodanig vlak is dat er op
hogere plekken geen gras boven het
ijs uit zal steken hetgeen zeer hin-
derlijk zal blijken te zijn. Boven-
dien is een ijsverpakking zeer
schadelijk voor de grasmat. De kans
is namelijk groot dat na een enigs-
zins langdurige winter verschillende
van de fijnere grassoorten dood-
gevroren zullen zijn, zodat het veld
in het voorjaar opnieuw zal moeten
worden ingezaaid. Een en ander
gaat met tamelijk veel kosten ge-
paard, terwijl het veld dan ge-
durende de komende zomer niet
bespeeld zal mogen worden.

Partij van de arbeid
De plaatselijke afdeling van de

partij van de arbeid, zal dit jaar een
oudejaarsbijeenkomst beleggen op
Vrijdag 30 December in gebouw
„Zomerlust". Het programma ver-
meldt o.m. het optreden van het
politieke cabaret „De Valreep".

Tijdens de gehouden jaarvergade-
ring van de vrouwenbond van de
afdeling, werd in de vacature mevr.
Poots-van Popta gekozen mevrouw
L. Horeman-van der Moolen. Deze
werd tot voorzitster benoemd, daar
mevrouw A. Mol-van Bellen zich
voor deze functie niet meer beschik-
baar had gesteld.

Groeiend Zandvoort
Opnieuw is de bevolking van

Zandvoort in de afgelopen maand
toegenomen. Op 1 November be-
droeg het aantal inwoners 12.693
personen , op 1 December 12.812.
Wanneer eenzelfde stijging zich in
de toekomst blijft vertonen, dan zal
Zandvoort in Januari a.s. de 13.000
hebben bereikt.

Woningherstel
B. & W. van Zandvoort, stellen

de raadsleden voor, een crediet van
ƒ 2600,— beschikbaar te stellen voor
herstel van het pand Jan Steenstr. 4,

dat gemeente-eigendom is en enkele
gebreken vertoont, waardoor op vele
plaatsen lekkages voorkomen. '

De heer en mevrouw
KOOYMAN-FRERIKS

geven met grote vreugde kennis van
de geboorte van hun dochter

ANNEKE.
Zandvoort, 10 December 1955.

Brederodestraat 10.

Heden overleed na een lang-
durig lijden tot onze diepe
droefheid onz& zorgzame Va-
der, Behuwd- en Grootvader

Johannes Cornelis
Roukens

Weduwnaar van Antje Jansen

in de leeftijd van 79 jaar.

Amsterdam:
M.G. Roukens
E. Roukens-Benning
J.C. Roukens Jr.
E.F. Roukens-Helbig;

Zandvoort:
L.M.A. Weber-Roukens
J. Weber
Anneke
Hans

Zandvoort, 13 December 1955

van Speykstraat 13.

Liever geen bezoek,.

De crematie heeft op Vrijdag
16 December plaats gehad in
het Crematorium te Velsen.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter.
(Laatste advent).

17 uur: Ds. S.J. Dokter, Bennebroek.

HERVORMDE KERK
Zondag 18 December) 4e advent

10,30 uur: Ds. C. de Ru.
19 uur: geen dienst.

Kapel: Het huis in de duinen:
19 uur: Ds. C. de Ru.

v.m. 9.30 uur: Jeugdkapel.
Spr. de heer E. Rikkert.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zondag a.s. v.m. 10.30 uur:
Ds. A. J. Snaayer, uit Haarlem.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list, den Haag.

Kerkmuziek-avond
Aan de kerkmuziekavond, welke

het Hervormd kerkkoor op Dinsdag
20 December in de Hervormde kerk
zal geven onder leiding van de heer
Herman Dees, zal worden mede-
gewerkt door Gerda Brands, fluit

en Louk Nelissen, orgel. -

Het programma vermeldt' ' de
sonate in d gr. van Leon. Vinci en
het Andante K.V. 315 van Mozart,
beide voor fluit en orgel, alsmede
Larghetto en Gigue van Handel.
Louk Nelissen opent de avond met
het trio super van Joh. Seb. Bach:
„Allein Gott in der Höh sei Ehr" en
besluit met Noël van Cl. L. Daquin.
Het koor treedt driemaal op met

a capellazang van A. Gumpelz-
haimer; Cl. Goudimel; C. Freundt
en twee kerstliederen in de bewer-
king resp. van Adr. Engels en
Simon C. Jansen.
Elk jaar opnieuw biedt deze

Kerstwijdingsavond véél muzikaal
genieten. Dit zal ook dit jaar zeker
weer het geval zijn, zodat wij mu-
ziekminnend Zandvoort deze avond
van harte kunnen aanbevelen.

Balcon-varia
Wullum: Heb je 't 'ehoord Aerie,
nou gaet 't ouwe V.V.V. hoisie op
't Staetionsplain óók verdwaine.
Ze zegge, dat de spoor met dat
stukkie grond, andere planne heb,
wat zou dat nou kenne weze?

Aerie: Weet 'k. veel jü, messchien
komme d'r wel van die onder-
grondse dingetjes, waer meneer'
Weber als maer naer vraegt, maer
weet je, wat ik óók erg vind,
Wullum? We kraige dit keer óók
gien Kerstboom op 't Raedhois-
plain. Meneer Hugenhols zegt, dat
't niet meer kan, want de Zan-
verse jeugd zit 'er teveul an te
rotzooie.

Wullum: Nou, dat vind 'k ha.rdstikke
flauwe kul jü, an die knots van
'n boom, die 't vorig jaer in de
bak van onze ouwe burgervaer
sting, was niks te bederreve, daer
honge nog gien iens balletjes an.

Aerie: En weet je, wat we óók niet
kraige? 'n Aisbaen op 't voetbal-
veld. Dat kan óók niet, zegt
meneer Hugenhols, want dat 's

veuls te slecht voor 't gras. Dat
zit 'em dan zeker in 't Zanverse
gras, want op andere aisbaene
lope 's zeumers de koeie tot an
derloi nek in 't gras. Ze kenne 't

niet iens anvrete, zó hard groeit 't.

Wullum: En d'r is nog méér, wat-
we ni'et meer kraige, Aerie, we
kraige de kommende zeumer ien
rai tente minder in 't tentekamp,
omdat dit jaer zoveul naereghaid
is 'ekomme toen 't zo storremde
en dat komt, omdat ons strand
nae de Februaeriramp laeger is

'eworde.
Aerie: Nou, dat vin 'k wel goed jü,

't is jammer veur de kampeer-
ders, maer die motte dan maer om
beurte komme. 't Is veuls te
'evaerluk, drie raie tente.

Wullum: 'Elaik heb je„ Aerie, maer
't benne toch allegaer maer lilleke
teugevallers. Maer nou we zoveul
niet meer kraige, hope we maer,
dat we ien ding wel kraige en dat
is 'n bebouwde Noordboulevaer.

Aerie: Zo is 't Wullum en daer gaene
we nou es fain naer loistere op
de Raedsvergaedering van Dins-
dag, 'k Heb zo'n idee, dat we dan
wel wat zulle hore.

\



Erkende Autorijschool

„Zandvoort"
Thans ook

scooterles
opleiding voor RIJBEWIJS A'
(Scooter of motor)

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17 -

ZANDVOORT
TELEFOON 3283

Fraaie

Kerstgeschenken

\ *

A. BAKELS nv.
Kerkstraat 29-31

Telef. 2513 Sinds 1874

Wij hebben een grote sortering

J Kerstboomversiering *
^ PHILIPS Kerstboomverlichting v.a. ƒ8,50 ^T 1 heel pak KERSTKAARSEN ƒ0,22 T
# Henk Schuilenburg +

De Goedkope AmsterdammerT GR. KROCHT 5-7 - TEL. 2974 T

Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEP. 2616

Biedt U Zaterdag
als reclame aan:

500 gr. VARKENSCARBONADE (sch.) f 1,65

500 gr. prima OSSELAPPEN en t f 1 QH
250 gr. RUNDVET S

* lfW
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1,

—

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en ) f (\ ftK
100 gr. gebr. Rosbeaf S

* v>*7 *'

100 gr. Gebr. Rosbeaf en <\ f A7K
100 gr. Lunchmeat }

l \J,l %J

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beaf ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage! '

KLEDING-
BEDRIJF

Kerkstraat 20
SUCCES

Met dè Kerst
een nieuw eostuum!
Voor de komende feestdagen hebben wij een

PRACHT COLLECTIE COSTUUMS in de

moderne kleuren, o.a.:

KAMGAREN, TROPICAL, PICK WICK, BIRDS
EYE, in de prijzen van ƒ87.- tot ƒ138.-

Komt V eens kijken, U slaagt zeker !

GABARDINE JASSEN, puur wol, in diverse

tinten , ƒ 95.-

OVERJASSEN in de moderne uitvoering

van, ƒ59.- tot. ƒ119.-

REGENJASSEN, fijne kat. gabardine . . . .ƒ 52.-

AUTO COATS ƒ 36,-

SPORTCOLBERTS, o.a.: Harris tweed en

anthraciet van ƒ35.- tot ƒ 72.-

PANTALONS in vele variatie's v. ƒ17.- tot ƒ 42.-

OVERHEMDEN, een zeer grote collectie in

alle kleuren van ƒ6,90 tot ƒ 16,90

Verder hebben wij voor U een grote sortering

in lange jongens broeken en plus fours, in kam-
garen en corduroy, spijkerbroeken, werkbroeken,

jekkers, windjacks, montij coats, canadians,

enz,, enz.

Telef. 3136

P. SCHAAP
Kruidenierswaren - Comestibles
HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215

Voor de a.s. feestdagen alle soorten
meel en verdere ingrediënten om, te

bakken. Voor de Kersttafel vlees en'

conserven, te veel om op te noemen.
1ste kwaliteit.

Slagerij LA VIANDE
TELEF. 2432 - KL. KROCHT 1

Bestelt tijdig Uw Kerstrollade!

Weekend-reclame:
250 gr. Geld. gek. worst 80 et.

100 gr. Pekelvlees 48 et.

100 gr. Ham 54 et.

Z.V.V. Zandvoortmaeuwen
Afd. voetbal. De uitwedstrijd van

het Ie elftal van Zandv.meeuwen.
tegen W.F.C, te Wormerveer vond
j.1. Zondag wegens terreinafkeuring
geen doorgang. Eveneens werden
afgelast de wedstrijden H.F.C. 5-

Zandvoortm. 5 en D.S.K. 2-Zandv.
meeuwen 6.

Uitslagen van j.l. Zondag:
Zandvoortm. 3-Beverwijk 3 2-1
Zandvoortm. 4-Beverwijk 4 4-3
R.C.H. b-Zandv.m. jun. a 7-1

R.C.H. f-Zandv.m. jun. b 1-1

H.F.C. g-Zandv.m. jun. c 0-11

De belangrijke ontmoeting voor de
Zaterdagmiddagcompetitie S.V.J. 1-

Zandvoortmeeuwen 1 werd j.l. Za-
terdagmiddag door de Zandvoorters
na een spannende wedstrijd met 2-1

gewonnen. Door dit resultaat verlaat
Zandvoortm. de onderste plaats die
nu door S.V.J. wordt ingenomen.
Voor de adspiranten stond slechts

één wedstrijd op het programma,
n.1. Zandv.m. adsp. d-R.C.H. k. Deze
ontmoeting werd door Zandvoort-
meeuwen met 3-2 gewonnen.

Programma. a.s. Zondag:
Zandv.m. I-Zaandijk 2,30 u.

A.D.O. '20-Zandv.m. 2 12 u.

E.D.O. 5-Zandv.m. 3 9,45 u.

VI. Vogels 2-Zandv.m. 4 12 u.

Zandv.m. 5-Terrasvogels 2 9,45 u.

Zandv.m. 6-V.V.D. 2 9.45 u.

Bl'daal b-Zandv.m. jun. b 9,45 u.

Zandv.m. jun. c-R.C.H. i 12 u.

Programma- a's. Zaterdag:
K'land 5-Zandv.m. 2 2,30 u.

H.F.C. i-Zandv.m. adsp. d 3u.

Zandv. Hockey Club «Z.H.C.»
De wedstrijd van het eerste elftal

tegen Kraaien werd afgelast.

Het tweede elftal speelde tegen
Hermes 2 in Den Helder met 2-2

gelijk. Het derde speelde de belang-
rijke wedstrijd tegen Leiden 4. Het
is een kleine nederlaag voor Zand-
voort geworden (2-1).

De wedstrijd Hurley 4-Zandvoort
4 werd afgelast.

De dameswedstrijd Zandvoort 1-

Alliancej 4 was het aankijken zeker
waard. Wat hebben de dames van
Zandvoort gewerkt om de uitein-
delijke 4-3 overwinning te behalen.

Het programma voor a.s. Zondag:
Heren: Z.H.C. 1-Hurley

Z.H.C. 2-Ever Swift
Z.H.C. 3-H.B.S. 3

Z.H.C. 4 is vrij.

.Dames: Zuidwijck-Z.H.C.
Z.H.C. 2-A.M.V.J. 2

14.30 u.

13.15 u.

12 u.

12.15 u.

Jongens: Strawberries a-Z.H.C. a.

Oefening Staalt Spieren
De onderlinge wedstrijden zullen

in de komende week voor alle groe-
pen gehouden worden. Rekening
houdende met de grootte van de
groepen, zal dit een kleine wijziging
in de lesuren kunnen brengen, ter-
wijl de rhythmische les deze week
geheel komt te vervallen.
Ter voorbereiding van een te

houden - voorturners(sters)-cursus
zullen de technische commissie met
de voorturners(sters) aan het einde
van de volgende week bijeenkomen.

Zoals overeengekomen, dienen de
lescommissarissen uiterlijk 15 Dec.
a.s. hun les-overzicht bij de voor-
zitter ingeleverd te hebben.

Puzzlerit m.c. «Zandvoort»
De puzzlerit over 70 km., door de

motorclub „Zandvoort" j.l. Zondag
georganiseerd, heeft wederom tot
een groot succes geleid. Niet minder
dan 96 rijders schreven voor deze
rit in, waarvan 54 in auto's en 42
op motoren. De uitslag wat betreft
de zes eerst geklasseerden was als

volgt: 1 .N. G. Turkenburg, m.c.
Bloembollenstreek op Jawa, 13 str.p.

2. C. Griekspoor, m.c. Zandvoort met
Peugeot 13 str.p.; 3. J. Leeuwerke
m.c. Zandvoort, volkswagen 15 str.p.

4. A. Scheffer, m.c. Zandvoort, met
Willys, 16 str.p.; 5. Th.J. van der
Putten, m.c. Haarlem, met Citroen,
17 str.p.; 6. J. Koopman, Haarlem,
met' volkswagen, 18 str.p. In totaal
werden 19 prijzen uitgereikt.

R.K.S.V. The Zandvoort Boys
Zaterdag 17 Dec. adspiranten:

T.Z.B. b-H.B.C. e 14,30 u.

Zondag 18 Dec.
D.I.O.S. 1-T.Z.B. 1 14,30 u.

Sp.stad 2-T.Z.B. 2 12 u.

T.Z.B. 3TD.S.B. 5 12 u.

Nieuwe kapperszaak
Donderdag j.l. opende de heer J.

de Roode in een nieuw pand aan de
kop van de Kerkstraat zijn nieuwe
heren-kapsalon. Een fraai modern
pand werd daarmede aan de win-
kelstand in de Kerkstraat toege-
voegd, waarvan wel het meest op-
valt de entree in de met véél smaak
ingerichte afdeling parfumerieën en
toilet-artikelen, op vernuftige wijze
'gescheiden van de kapsalon, die ge-
heel op zichzelf staat. Véél licht en
de zéér moderne inrichting stem-
pelen deze nieuwe kapsalon tot een
bijzondere aanwinst voor de bad-
plaats. Méér dan 40 bloemstukken
werden de heer de Roode toege-
zonden, die op de dag van zijn ope-
ning tevens zijn 35-jarig bestaan
herdacht. Wij feliciteren hem van
harte met deze verhuizing naar zijn

nieuwe pand, die wel een héél grote
verbetering betekent.

Extra reclame
Slagerij Burger

Alleen Vrijdag en Zaterdag:

750 gr. Magere Varkenslappen f 2,85
500 gr. Varkensfricandeau f 2,25
500 gr. echte Limb. braadworst f 1,65

Voor de Boterham: WEEKEND-RECLAME: (CQ.i
100 gram, Ham en 100 gram Leverworst (O*' >*«

Voor de snert: Een mooie Gelderse
Hamschijf 30 et. 100 gr. rookworst 79 et. per stuk
Krabbetjes 30 et. 100 gr. Knakworst 5 stuks ƒ1,15
Kluifjes 15 et. 100 gr.

Pekelspek 35 et'. 100 gr.

DOORR. R. LAPPEN ƒ1,68 500 gr.

KALFSLAPPEN ƒ1,90 500 gr.

Aan onze heerlijke Kerstrollades hebben honder-
den een prettige herinnering. Bestel a.u.b. vroegtijdig!

Woensdag en Donderdag:

500 gr. Gehakt h.o.h. f 1 ,25
200 gr. Pork 49 et.

Gebrs. Burger's Slagerijen
Haltestraat 3 - Zandvoort - Tal. 2984-2643

Mooie klanken
klinken

de komende
Kerstdagen

-*/tf*tm£^~

met PHILIPS RADIO, seizoen 1956.

PHILIPS RADIO prachtig van toon
en uiterlijk, in iedere prijsklasse.

Vanaf ƒ98,—.

PHILIPS platenspeler v.a. ƒ1,— p.w.
Bezoekt onze afdeling gramofoon-
platen. Ruime keus langspeelplaten
45 en 78 toeren. Beluister onze
Kerstplaten. .^

PHILIPS" bandrecorder.
~

PHILIPS hoogtezon houdt U het
gehele jaar fit.

PHILIPS Inphraphil.

PHILIPS droogscheerapparaat.

STOFZUIGERS, div. merken: Elec-
trolux, Holland-Electro, Hoover, Ru-
ton etc. Vanaf ƒ2,— p.w.

Komt U eens kijken naar onze ver-
lichte Kerst-etalage?

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Groot en klein vinden

VANDERWERFF's
brood FIJN!

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

P. WATEKDRINKER - TEL. 2164

Voor:
KAARSFANTASIEEN
GOTHISCHE KAARSEN
GOUDA KAARSEN
KERSTKAARSJES
naar:

Drogisterij Bouwman
Gedipl. drogist

ORANJESTR. 7 - TEL. 2327

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

AD/*\I Prinsesseweg 15ÖUL Talaf. 2066

ZIT-SLAAPK. te huur gevraagd.
Ongem. voor z. en w. Br. no. 22-11
bureau van dit blad.

Opening d'Oranjerie
In de voormalige toonzaal van het

Gem. gasbedrijf aan de Oranjestraat
2a, opende Mevrouw A. Strick van
Linschoten haar modehuis, dat zij

„d'Oranjerie" noemde, op Zaterdag
10 Dec. j.l. Een .schat van bloemen,
en véél belangstelling werden op
deze openingsdag haar deel.

Deze Oranjerie verdienst met
recht de naam „klein, maar fijn"; is

uiterst smaakvol ingericht en biedt
de dames gelegenheid, hun garde-
robe aan te vullen op een wijze,

welke geheel aan het type en de
stijl is aangepast. De mogelijkheid
wordt geboden, hier persoonlijk ge-
kleed te gaan tegen redelijke prijs.

De wijze, waarop deze zaak werd
opgezet stempelen deze tot een
modehuis met een zéér voornaam
en apart cachet, die zéér zeker een
aanwinst voor Zandvoort mag wor-
denl genoemd en waarmede wij Me-
vrouw Strick van Linschoten van
harte geluk wensen. „d'Oranjerie"
zal ongetwijfeld bij onze dames zéér
in trek komen.

Forddealers vergaderden
In hotel Bouwes kwamen Don-

derdag j.l. de Ford-dealers uit de
provincies Utrecht, N.- en Z. Hol-
land in jaarvergadering bijeen.

Ruim 40 dealers vergaderden hier

met een 6-tal afgevaardigden uit de
Ford-fabrieken Nederland en be-
spraken in een uitermate geani-
meerde vergadering resultaten van
het verleden en mogelijkheden voor
de toekomst.

Uitvoering Sandevoerde
Als extra uitvoering heeft de

toneelvereniging Sandevoerde een
opvoering ingelast van het toneel-

spel van Maarten van Vucht: „Het
witte legioen". Deze uitvoering heeft
plaats op Donderdag 22 Dec. in ge-
bouw „Zomerlust". De regie is we-
derom in handen van de heer Jos.

Dröse.

Filmavond
De Nat. verzekeringsmaatschappij

was Donderdagavond gastheer van
de R.K. middenstandsvereniging De
Hanze. Een prachtige filmavond
werd aangeboden in de filmzaal van
De Rotonde; o.a. werd vertoond het
beroemde werk van de Nederl. ci-

neast Bert Haanstra „Panta Rhei",

waarmede deze kunstenaar in Ame-
rika de „Golden Reel Award" ver-
verwierf; de hoogste onderscheiding
voor films in dat genre. Verder tal

van interessante en ook leerzame
films. In de pauze presenteerde de
Maatschappij in de bovenzaal koffie

en een rokertje. Ruim 11,30 eindigde
de voorstelling, waarna nog vele
leden gezellig bijeen bleven.

HOOGWATER
H.W. L..W. H.W. L.W. Strand

Dec berijdbaar

13

19
20
21

22
23
24

5,53 13,— 18,04

6,25 13,30 18,39

7,03 14,— 19,22

7,46 15— 20,07

8,34 15,30 21,—
9,29 16,30 22,01

10,36 17,30 23,11

Samengesteld door P,

1,— 10,00-16,00

1,30 10,30-16,30

2,30 11,00-17,30
3,— 12,00-18,00
4,— 12,30-19,00

5,— 13,30-20,00
6.— 14,30-21,00

v.d. Mije KCzn
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JDERODESTRAA

Afwezig

Arts

BREDERODESTRAAT 1

21 en 22 December.

W£//m/ï&
TE KOOP GEVR. voor
zelfbewoning te Zandvoort,
Bentveld of Aerdenhout,
niet te groot huis, liefst-

vrijstaand met garage. Br.

m. prijsopgave no. 5344
Wensing's Adv. Bur. Haar-
lem.

TE KOOP GEVRAAGD:
Hoge jongensschoenen, m.
41 of 42, Marisstraat 33.

Telefoon 2271.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- per week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP GEVRAAGD

:

OUDE AUTO's
Defect geen bezwaar. Alle
merken. - Hoge prijzen.

A. Guldemond, KLEINE
HOUTSTR. 65, HAARLEM

Telef. 1 8565
WONINGRUIL : Aangeb.
Ie etagewoning A'dam-W.,
bev. 3 kam., keuken, dou-
checel en waranda. Ruim
uitzicht. Gevr. soortgelijk

huis of iets groter te Zand-
voort. Brieven no. 31-12
bureau van dit blad*

GEVRAAGD: GARAGE
cmtrek Marisstraat, Water-
toren. Telef. aanb. 2377.

Net MEISJE of "WERK-
STER gevraagd voor hele
of halve dagen. Goed loon.
Prettige werkkring. Mevr.
Balledux, Haltestr. 27-29.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Brieven
letter D, Haltestraat 12.

WIE KAN tijdelijk in Am-
sterdam werkende

musicus
des nachts na 2 uur in zijn

auto tegen vergoeding mee-
nemen van Amsterdam
naar Zandvoort? Br. no. 3-3
bureau van dit blad.

Dringend!! Wie heeft voor
mij ONGEM. HUIS te koop
of te huur? Mevr. Paap-
Akkers, Tel. 16984, Ged.
Oude Gracht 50, Haarlem.

TE KOOP: PIANO, tevens
pianola met 200 rollen. Br.
no. 6-6 bureau v.d -blad.

Voor een goede

LEESBRIL
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. Opticien.

HALTESTRAAT 5
TELEFOON 2174

Erkend fondsleverancier.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

2102 DIT is het
telefoonnummer van SLAGER GAUS!

Extra
Vleesreclame:

Alléén Ie kwaliteit!

ƒ 2,95750 gr. PRACHT ROSBIEF ..

750 gr. VARKENSROLLADE
mager en gekruid ƒ2,95

750 gr. FIJNE RIBL-APPEN .. ƒ2,90
750 gr. SCH.CARBONADE .. ƒ2,48

Weekend-reclame:
Bij vlees:

100 gr. Gelard. Lever en
100 gr. Pekelvlees ƒ0,89

of
100 gr. Boterhamworst en
100 gr. Rosbeaf ƒ0,75
200 gr. Runderrookvlees

(muis) ƒ 1,

—

100 gr. Gelard. lever .. ƒ0,58

Bij •ulees:

250 gr. eigen gesmolten vet . . ƒ 0,25

Doorregen varkenslappen (mager)
500 gr. ƒ 1,40

Mager pekelspek 100 gr. ƒ 0,36
Magere osselapjes 500 gr. ƒ 1,69

Riblappen 500 gr. ƒ 1,90

Pracht kalfsfric.lappen 500 gr. ƒ 1,90

Kalfshaxe voor soep of ragout
(± 1 kg.) ƒ0,95

Fijne smeerworst 200 gr. ƒ 0,55

Geld. gek. worst, stukje 250 gr. ƒ 0,75

Echte varkensrookworstjes, rauw
100 gr. ƒ 0,44

Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ 1,25

Poulet (mager) 500 gr. ƒ 1,65

Schenkel met been 500 gr. ƒ1,35

Soeppakket:
150 gr. gehakt

100 gr. Poulet, 1 Mergpijpje .

f 0,85
Volop knoesten en mergpijpen!

Echte boeren bakbloedworst
100 gr. ƒ 0,48

Leverworst speciaal . . 100 gr. ƒ 0,25

Van één tot 2 uur verplicht gesloten!

VOLOP HONDENVOER!

Kerkstraat 14 Telefoon 2102

ie Service
Gierstraat 36 - Haarlem - Telef. K 2500-17134

„TRADING" huisbrandolie en
haardbrandolie voor oliestook-
kachels en -haarden

LEVERING geschiedt in de volgende hoeveelheden:

per tankwagen gestort in tank

gestort in vat

wekelijkse bezorgingsdienst, elke week op
dezelfde dag komen wij Uw voorraad aanvullen.

1000 liter en meer
vanaf 150 liter

in bussen van 15 liter

Levering kan ook geschieden door
bemiddeling van Uw brandstoffenhandelaar

Onderstaande reeds jaren gevestigde -firma's

in brandstoffen leveren „TRADING" olie.

Fa. C. Beekhuis, Pakveldstraat 6 Zandvoort Tel. 2385

Fa. A. Schuiten, Smedestraat 19 Zandvoort Tel. 2584

Fa. H. ter Wolbeek, Brederodestraat 14a Zandvoort Tel. 2063

Zandv. Brandst.handel, Diaconiehuisstraat 1 Zandvoort Tel. 2357

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines mei lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023

Mevr. A. Mol -v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

Adverteert in dit blad

Wandlampen
Bureaulampen
Broodroosters
Strijkijzers

Scheerapparaten
Electr. dekens
Electr. koffiemolens
Electr. melkkofcers
Electr. snelkokers
Electr. wand- en
schoorsteenklokken
Electr. kachels
Platenwisselaars
Wasmachines
Stofzuigers
Radio en Televisie

Een ruime keuze van nuttige
geschenken voor de a.s. feestdagen

Electro-Technisch I l/r"l 1 rj
bureau J, f\ Cl LI IA

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

U vindt bij ons een pracht collectie

KERSTBOMEN
Bestelt nog heden bij:

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen 1

Ook het speciaal-adres
voor Vu> BRÜIDS- en GRAFWERK

Theater „IVIonopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vanaf Vrijdag 16 t.m. Zondag 18 December 8 uur

JEAN SERVAIS - CARL MOHNER - RO-
BERT MANUEL - JANINE DARSEY en
MARIE SABOURET in:

Terwijl Parijs slaapt
Men maakt de meest adembenemende,
technisch volmaakte inbraak mee, die ooit

op het witte doek is verschenen! Bewon-
derenswaardig, spannend! Toeg. 18 jaar.

Vanaf Maandag 19 t.m. Woensdag 21 Dec. 8 uur .

WILLIAM HOLDEN - ELEANOR PAR-
KER - JOHN FORSYTHE - JOHN LUP-
STON en WILLIAM CAMPBELi, in:

Vlucht uit Fort Bravo
Een broeiend complot binnen de muren
van een gevangenkamp ! In technicolor.

Toegang elke leeftijd.

Donderdag 22 December 8 uur (slechts 1 dag)

LESLIE CARON - MEL! FERRER - JEAN
PIERRE AUMONT - ZSA ZSA GABOR en
AMANDA BLAKE in:

LILI
Een festijn voor oog en oor! Een verruk-
kelijke film in prachtig technicolor!

Toegang elke leeftijd.

Zondagmiddag 18 Dec. 2.30 uur speciale matinee

GENE AUTREY iri de prachtige cowboy-
film:

South of the border
Toegang elke leeftijd.

Haltestr.50,Tel.200:2, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.

i( Kerkitraat 28 - Telef. 27B3

Ifi Uw Kerstdiner
bij

Restaurant LA MER
ZEESTR. 26 - TELEF. 2196

Gezellige sfeer bij kaarslicht!

U kent onze leuze: „Goede
wijn, behoeft geen krans!"

Menu a ƒ7,50; ƒ 10,—; ƒ12,50.

Verzoeke beleefd tijdig Uw
tafel te reserveren.

Voor Oudejaarsavond bezor-
gen wij gaarne Vw bestellin-

gen aan huis!

Taxi?
2600
BELLEN»
SCHROEDER
HOGEWEG 50

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

UW FEEST is vast geslaagd,
als U

Jan Kemp
en zijn solisten

vraagt.

Show- dans- en amusements-
orkest' met vele attracties.

Alle inl. verstrekt: Jan Kemp,
Kerkstraat 35, Telefoon 2452.

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten, en bijhouden v. boekhou-
dingen. - Administratieve controles.

Belastingzaken.
Vermogensbeheer en -administratie.

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

tmmÊmmmmmMummmtaamB

UW P0PPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

• HAARLEM.

HYPOTHEEK
op gunstige voorwaarden.

J. H. KONING, Haltestraat 62

MAKELAAR — TAXATEUR
AGENT:

Fries Hollandse Hypotheekbank

TAX
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63.

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN,

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen.
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

SMEDESTRAAT 19

Iedere Donderdagavond 8 uur

MOSSELEN ETEN
bij

La Mer, Zeestr. 26
Geopend tot 1.30 uur 's nachts

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 3421

Ruime sortering
jongens en meisjes speelgoed

ELEC. TREINEN
MECHANISCHE AUTO'S
POPPEN, TEDDYBEREN, enz.

KERSTBOOMVERLICHTING

Miniatuur auto's: Dinky

MECCANO DOZEN
AUTOPEDS
GEZELSCHAPSSPELEN
KERSTGESCHENKEN

Tekno - Tootsie Toys

Speciale rnanteiverkoop
bij

SNEEBOER
ZUIVER WOLLEN TEDDY
als bont L49.75

LANGE MANTELS
in de allerbeste kwaliteiten.

Van ƒ 129,— tot f 59,75

REGENMANTELS
in popeline, gabardine-fibran en

wollen gabardine

Van ƒ 87,— tot f27,50

Een pracht collectie JAPONNEN
va f 15,75

Ook in grote maten.

In blouses, rokken, pullovers en

vesten zijn wij ruim gesorteerd.

MODEHUIS

g^ee*
ANEGANG 34

hoflk SchagchalitraaJ

•HAARLEM
AMSTERDAM

KINKERSTR.288
TEL. 11730

Eerste Zandvoortse

Kunstnijverheidshuis

DONANDA
Haltestraat 58 - Zandvoort - Telefoon 3410

LOEK VAN WENSEN.

Êi

§8

Uw aangewezen adres

voor een uniek en artistiek

KERSTGESCHENK
«Donanda» heeft, wat U graag geeft!

ISS&-
In elk seizoen:

chocolade van Groen! ^
Voor de komende feestdagen speciale reclame:

250 gr. Kerstassortiment 49 et.

150 gr. chocolade kransjes 55 et.

Een unieke sortering Kerstboom-artikelen,
Kerstfondant en chocolade.

Nibb-it, zoute pinda's, zoute koekjes enz.

Chocolaterie Groen, Haltestr. 18, Tel. 3403

'n Chic schoentje?

Brossois' Schoenhandel

Dames, bestelt nu reeds Uw Kerstrollade bij:

Slagerij Henk van Eldik
Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

500 gr. Schoudercarbonade»en 500 gr. gesm. vet voor f2,—
500 gr. prachtige d. Runderlappen met öOO gr. gesm. vet voor f 2,

—

500 gr. Lende-Ëntrecóte f 2,35
Ons bekende soeppakket: 100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 tnergstaafje 90 et.

Dik Niervet
Haascarbonade
Ribcarbonade
Schoudercarbonade
Doorr. Runderrollade
Magere Runderrollade f2,40
Lende rollade f2,50

200 gr. Saksische
Leverworst 50 et.

100 gr. Ham
( QC Vv#

1 00 gr. Gek. worst S °^ *»»
150 gr. Gelardeerde lever 90 et.

150 gr. Ham 85 et.

250 gr. heerlijke Geld.gek.worst 85 et.

150 gr. Corned Beaf 60 et.

60 et. 500 gr.

f2,10 500 gr.

f 1,95 500 gr.

f 1,65 500 gr.

f2,- 500 gr.

gr-

gr.

Varkensrollade v.a. f 2,50 gr-

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Zandvoort, let op U zaak
Onder de titel: „Vreemd verwijt?'

lees ik in het vakblad voor het
hotel-, café-, restaurant- en pension
bedrijf van 9 December j.l. het vol-
gende:
„De even sympathieke, als explo-.

sieve burgemeester van Zandvoort,
Mr. H. M. van Fenema, heeft het
vaeer eens aan de stok gehad met
een deel uan, zijn^gemeenteraad.
Dat komt ervan, als de een vooruit-
strevend en de ander behoudend is.

Oorzaak van het meningsverschil
was ditmaal de toeristische wer-
ving in het buitenland voor Zand-
voort. Het is bekend, dat Mr. Van.
Fenema. niet slechts héél Nederland
buiten de „Randstad Holland" ziet

als „toeristisch achterland" poor
zijn badplaats, maar óók een zéér
groot deel van West-Duitsland en
daarop dan ook zijn toeristische

propaganda wil baseren. In het de-
' bat betoogde één der raadsleden,

dat de V.V.V. in Zandvoort bezig is

van Zandvoort „willens en wetens
een Duitse badplaats te maken".
Wij vinden dit een uiterst vreemd
verwijt. Men tracht in het buiten-
land toeristen waar Nederland te

sturen, of men laat dit na. Doet
men het echter wel, dan moet men
het aande buitenlandse toerist over
laten, waar hij zich hier te lande
itnl gaan verpozen. Als die keuze op
Zandvoort valt, kan men in Zand-
voort twee dingen doen: deze gas-

* ten met open armen ontvangen, of
hun duidelijk te maken, dat ze niet

welkom zijn.. Dat dit laatste niet

'zou getuigen van veel gezond ver-
stand behoeft niet nader te worden
betoogd. Wat > men. echter beslist

niet Jcan, is een zekere categorie

;• buitenlander

s

a
in^de een. of andere

s_jbadplaats d._.j
"c.'o n £*» ffXl^SJkê^-.

^M7a.w: méri kun ' er"hiët"zéggen: er"

zyn nu duizend Belgen, dat is méér
dan genoeg of: méér dan honderd

,' Duitsers worden hier niet toege-
laten.
De opmerking van het betrokken

raadslid bewijst weer eens, dat de
waarde van het vreemdelingen-
verkeer voor véél mensen nog abra--
cadabra is. Zélfs al zijn ze lid van
de vroedschap".
Tot zover dit artikel en dan te

bedenken, dat dit in héél Nederland
en óók in het buitenland gelezen
wordt. Het is wel een, fraaie propa-
ganda. Gelukkig maar, dat onze ge-
meenteraad niet uit één raadslid
bestaat, maar óók dit artikel waar-
schuwt ons weer: ,JZandvoort, let

op Uw zaak!' '

' Geen kerstboom
Die kerstboom op het Raadhuis-

plein, die er niet komt, zit mij
dwars. Ik voel n.l. niets voor het
argument, dat „Touring Zandvoort'
opgeeft,, dat onze baldadige jeugd
er de oorzaak van was. En als dat
zo is, gaat „Touring" dan opzij voor
deze baldadigheid? Bovendien viel
vorig jaar aan die knots van een
boom, die men in de gemeentevijver
póór het Raadhuis had gehesen, niet
veel te bederven. Ik maak me sterk,
dat onze jeugd een fraai opgetuigde
boom, die een sieraad betekent op
ons Raadhuisplein, de eer had be-
wezen, die zulk een boom toekomt
en deze met geen vinger zou heb-
ben aangeraakt. En als dat tóch zou
gebeuren, welnu, dan hebben we
tóch nog onze politie en onze bur-
gerij? Gaan die mèt Touring Zand-
voort opzij voor de baldadigheid
van onze jeugd? Dat lijkt me al een
héél vreemd optreden. Men schijnt
blijkbaar niet te beseffen, hoevelen
in onze gemeente teleurgesteld zijn

,WURF-PRAET"

WULLUM v.d. WURFF:
• „Laet et plan dlr nou.

deur wezel"

Er was geen plaats voor hen
/OPNIEUW maakt de we-^ reld zich op om het
Kerstfeest te gaan vieren.
Kerstmis 1955, in een.

dwaze verdwaasde wereld,
vol dreiging en. angst.
En elk jaar opnieuw is

het ons goed, dit feest van
rust en vrede, van bezin-
ning en inkeer, van huise-
lijkheid en licht te mogen
vieren.
Elk op de hem eigene

wijze, want de mens van
vandaag heeft in deze
jagende, jachtende wereld
méér dan óóit behoefte
aan dit feest aller feesten.
Wij verheugen ons'op dit

Kerstfeest 1955, omdat het
ons een ogenblik uittilt uit
de beslommeringen van
elke dag, omdat we twee
dagen, lang eens even ons
zelve kunnen zijn, temid-
den van allen die ons lief

zijn. .

En bij het flakkerende
licht 'van de kaarsen, aan
de kerstboom, zullen we
luisteren naar het „Stille

nacht, heilige nacht" en
ons vermeien in de lieflijk-

heid en de romantiek, die
het Kerstfeest zo in ruime
mate biedt.

Zal er méér niets zijn?

Of zullen we óók nog even
stilstaan bij het feit, dat
er in de Kerstnacht geen
plaats was voor het Chris-
tuskind en dat dit de
eeuwen door zo gebleven
is? 'Dat er óók nu in deze
rusteloze, gevaarlijke we-
reld, voor dat Christuskind
geen plaats is? Juist nu
niet? Zoals het ging in de
Kerstnacht, toen Maria, en

;»Jraê£-rusteIji>s»4rokken~om
een plaatsjfeitte vinden; dat er niet
was voor" Kun Christuskind, waar-
van de geboorte aanstaande was, zó
is het óók nu, want óók de wereld
van vandaag heeft geen plaats voor
Hem, die. de ziel van het Kerst-
gebeuren is.

En toch meldt Chris-
tus zich elk jaar op-
nieuw op;het Kerstfeest.

&tï$SjS Onwederstaanbaar en

^j!|^ met' grote kracht, zoals
- het ook was in de

Kerstnacht, toen de hemelen scheur-
den en Engelenkoren zijn geboorte
verkondigden. Dit melden van het
Christuskind is elk Kerstfeest on-

wederstaanbaar en we komen er
niet aan voorbij, U niet en ik niet.

Kerstmis betekent de terugkeer
naar het licht. Wanneer U dit leest,

ligt de donkerste dag alweer achter
ons en gaan we ons instellen op het
ontwaken van de natuur, die nu zo
doods lijkt en verlaten.
Zandvoort speciaal weet, wat deze

terugkeer van de zon betekent.
En' in dit dieptepunt van donker-
heid en grauwheid straalt het Kerst-
licht, dat is het feest van Christus
geboorte. Is het, om ons er op te

wijzen, dat óók in de donkerste
tijden het licht van Christus ons
omringt?

Flitsen uit de raadzaal

De raadsvergadering van Dinsdag-
avond j.l. werd ingezet met een kort
woord van burgemeester Mr. H. M.
van Fenema, gewijd aan de nage-
dachtenis van de heer A. van der
Mvje, die vorige week overleed en
die spreker schetste als een man
die van grote betekenis was geweest
voor onze gemeente.

Degenen, die 'gemeend hadden, —
eni dat waren er in onze gemeente
niét weinigen - dat deze raadsverga-
dering onthullingen zou brengen
over de stand van zakerii betreffende
't grote Boulevardplan, zullen zeker
teleurgesteld zijn huiswaarts ge-
keerd en daaronder rekenen wij in

de eerste plaats onszelve. Want ook
deze avond bracht geen enkele ver-
helderende mededeling en alles

bleef opnieuw in de dikke mist ge-
huld, die dit plan het gehele jaar
door reeds omzweeft. Waarom de
stichting tot het allerlaatste moment
moet wachten met het doen van
concrete mededelingen, — d.i. 31
December a.s. — is ons een raadsel.
Als het is, om de spanning tot het
uiterste op te voeren, dan is men
daarin zeker geslaagd.

De enige onthullingen van bur-
gemeester Mr. H. M. van Fenema
kwamen, naar aanleiding van een
binnengekomen schrijven van het
bouwbureau Han Visser, betref-
fende optie op een bouwterrein
bestemd voor de zuidelijke vleugel
van het zgn. „Zomer-centrum", een
schrijven, dat bij de 'ingekomen
stukken was gevoegd.

door dit besluit van stichting „Tou-
ring Zandvoort". En als ik 'nog een
jongen was, weet V, wat ik dan zou
zeggen: „Zie je wel, ze worden al

bang voor ons" en ik zou vermoe-
delijk nóg brutaler worden.
Intussen bereikt mij zo juist het

bericht, dat het St. Nicolaas Actie
Comité twee boompjes heeft ge-
plaatst op het dak van .,Touring" en
deze Touring stelt de verlichting en
versiering beschikbaar. Dus tóch
een Kerstboom, zelfs twéé. Hulde
voor dit gebaar! 't Is te hopen, dat
ze op dit dak voor onze jeugd on-
bereikbaar zijn!

Dit schrijven werd voor de heer
Tates aanleiding, te vragen of er
reeds iets naders bekend was be-
treffende het plan „Wijdeveld-Wils".

Hr. Weber vroeg zelfs eenl beslo-
ten zitting, naar aanleiding van
feiten, die hem Maandagavond j.l.

ter ore waren gekomen.
De voorziiter antwoordde, te

weten, dat het schrijven van de
stichting onderweg zou zijn. Doch
tenslotte heeft de stichting de tijd.

tot 31 December 1955. Spreker had
dit schrijven reeds hedenavond ver-
wacht en het zal ongetwijfeld zéér
gewichtig zijn. Het college moet
echter de tijd hebben, deze brief

aandachtig te bestuderen, reden
waarom voorzitter voorstelde, de
brief van het bouwbureau Visser
om prae-advies in handen te stellen

van het college van B. & W. In de
raadsvergadering van 24 Januari
a.s. zullen dan beide brieven met
het prae-advies van B. & W. ter

tafel worden gebracht. Spreker
meende te weten, dat uit die brief
van de stichting zal blijken, dat
enkele onderdelen van het plan niet

10'Io korting! 10"lo korting!

Speciale
Kerstaanbieding!
in kousen, sokken en

sportkousen!

Onze bekende LA RITA nylon
kousen, de Koningin van de
nylons van f4,95 NV f4,50.
Nylon kousen,
geheel geminderd NU ..ƒ2,95

Links geweven kousen
met nylon, NU ƒ 1,75

Kinder sportkousjes en sokjes
vanaf 98 et.

Wollen Herensokken v.a.fl,9S
Wollen gebreide herensokken

• NU ƒ2,58

Op 2 paar kousen, sokken of
sportkousjes 20% KORTING!

„De Wolbaai"
Haltestraat 12a - Telef. 2099

Er is geen plaats voor dit Chris-
tuskind' óók nu niet, maar het Kind
meldt zich, elk jaar opnieuw, on-
wederstaanbaar en we kunnen er
niet aan voorbijgaan, óók dit jaar
niet, omdat de houvast van het
Kerstfeest in de ziel van dit feest
te vinden is en die ziel is' dit Chris-
tuskind, geboren in een stal, omdat
er geen plaats voor Hem was.

Maar desondanks de hemelen
scheurden en Engelenkoren zongen:
„In mensen een welbehagen".

Lezer, lezeres, ik wens U van
harte een rijk gezegend Kerstfeest.

K.

speciale coupe
en air-conditioned
permanent-wave f 17,50

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.
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direct te realiseren zullen blijken,

doch achtte het moment, om hier-
over in het openbaar te spreken,
nog niet rijp. Overigens had spr.

geen bezwaar tegen een besloten
zitting, hoewel hij niet kon begrij-
pen, met welke sensationele mede-
delingen de heer Weber naar voren
zou kunnen komen.
Hr. Koning drong desondanks aan

op een besloten zitting, daar hij de
zaak zéér belangrijk achtte.
De heren Tates, Breure en vele

andere raadsleden bleken hierdoor
zó nieuwsgierig te zijn gemaakt, dat
de voorzitter dit tenslotte óók werd,
waarna met algemene stemmen be-
sloten werd, deze besloten zitting

na afwerking van de agenda te
doen plaats hebben.
En zo wachten we dan nu maar

weer tot 24 Januari onder het motto
„Geduld is zulk een schone zaak".

* * *

Een verzoek van de heer G.
Kiefer, om verlenging van het con-
tractgebruik gemeentegrond, —
eveneens bij de ingekomen) stukken,
werd tenslotte, in hoofdzaak om het
feit, dat het nauw samenhangt met
andere grote plannen, eveneens om
prae-advies in. handen gesteld van
het college van B. & W. Oók daar-
over zal dus in de eerstkomende
raadsvergadering van 24 Januari
worden beslist. Dat een en ander
in verband moet worden gebracht
met de te verwachten brief vani de
stichting Recreatie-oord Zandvoort
behoeft zeker geen nader betoog.

AFWERKING AGENDA.
De afwerking van de agenda ver-

liep hierna in een vrij vlot tempo.
De raad ging — na enkele op-

merkingen van de heer Slegers —
accoord met het voorstel van B. &
W., om van gemeentewege geen

medewerking te verlenen aan de
oprichting van een sportraad.

Zonder debat werd de subsidie

voor de Oranjevereniging, evenals
voor 1955, voor 1956 vastgesteld op
ƒ2000,—. (Verzocht was om een
bedrag van ƒ3500,—).
Een ctediet van ƒ12.100,— werd

beschikbaar gesteld om de tribune
op het- Zandvoortmeeuwen-terrein
te overkappen. Hr. Slegers ver-
tolkte de dank namens het bestuur
van Zandvoortmeeuwen, voor deze
medewerking van de gemeente en
deelde mede, dat de vereniging
thans op financieel gebied wel een
stootje kan velen en niet bang is

voor de verplichtingen, die harer-
zijds uitldeze beslissing voortvloeien^
De wijziging in de statuten van

de stichting ter bevordering van de
schooltandverzorging in Zandvoort,
werden zonder debat aanvaard,
terwijl men accoord ging met het
verlenen van een crediet van ƒ2600,-
voor herstel van perceel Jan Steen-
straat 4.

De raad aanvaardde het voorstel
van B. & W. over te gaan tot reor-
ganisatie der exploitatie van het
Gemeentelijk badhuis, door dit

alleen op Vrijdag en Zaterdag open
te stellen op een nog nader door
B. & W. te bepalen tijdstip van 9-12,

van 2-5 en van 7-10 uur. Een door
de heer Gosen ingediend voorstel,

gesteund door de heer Tates, om
het badhuis óók op Woensdag open
te stellen .in verband met de taak,
die de gemeente heeft, ten opzichte
van de hygiëne, werd verworpen
met 4 tegen 11 stemmen, waarna
het voorstel van B. & W. met alge-
mene stemmen werd aanvaard.
Zonder debat werd een aanvul-

lend crediet verleend van ƒ 66.890,-

voor de bouw van de nieuwe U.L.O.
school, dat thans werd vastgesteld
op totaal ƒ434.890,—.
Voor de aanleg van rijwiel- en

wandelpaden langs de Noordboule-
vard werd een aanvullend crediet
verleend van ƒ40.000,—, waarvan
ƒ 10.000,— komt ten laste van de
wederopbouw-rekening. De heer
Weber had aanvankelijk bezwaren
tegen déMverboging.„met4 ƒ,800.0,— .

directie-kosten en de heer Tates
vroeg, of het college niet kon onder-
zoeken, of deze kosten gedrukt
konden worden. De hereni Slagveld,
van Kuijk, Lindeman en Slegers
vonden dit aanvullend bedrag ten
opzichte van een totaalbedrag van
bijna 4 ton echter ten volle verant-
woord en toen de heer Koning
daarmede tenslotte meeging en zijn

fractiegenoot opwekte, zijn bezwa-
ren te laten vervallen, werd het
voorstel van B. & W. met algemene
stemmen aangenomen. -

In een groot aantal ,gevallen
werden genomen besluiten tot toe-
wijzing of verkoop van grond inge-
trokken en in andere gevallen tot

deze toewijzing of verkoop besloten.
Het betrof hier gevallen van parti-
culiere woningbouw in Zandvoort
en Bentveld, op grond van terug-
trekking, wijziging van herbouw-
plichten, nieuwe aanvragen, of on-
juiste berekening van de grondprijs.
Een en ander geschiedde zonder
enige discussie.

De wijziging van de bouwveror-
dening in verband met het Rijks-
besluit tot de bouw van schuil-
plaatsen bij hoogbouw-complexen,
werd goedgekeurd.
Hr. Slegers vond het maar een

betreurenswaardige geschiedenis,
voorbereidingen te moeten treffen
tegen massamoord. Zag wel,, dat er
aan dit van hogerhand opgelegde
besluit niet te ontkomen viel, maar
zag er tevens niet veel heil in, ge-
dachtig aan het gebeurde in Hiro-
shima. Hr. Weber vroeg, of er geen

(Vervolg: pag. 2; ie kolom)

Lichtend de hemel,
engelen zingen,

herders, zij houden,
eenzaam de wacht.

Dan klinken stemmen
Gode ter ere,

voetstappen gaan er
stil door de nacht.

Diep in ons harte
komt nu de vrede

die de geboorte
van Christus bracht.

En bij de kribbe
knielen wij neder

om te aanbidden
wijl Jezus wacht ....

Ria Draak-Groenveld.

Uit Canada, waarheen zij emi-
greerde, ontvingen wij boven-
staand Kerstlied van onze
vroegere medewerkster, dat
wij gaarne plaatsen!

Erkende Autorijschool

«Zandvoort»

Auto-rijles

scooter-rijles
voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Verkeers-
theorie

Inlichtingen en aanmelding:
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FORMOSA FACIES
MUTA COMMENDATIO

(Pubillius Syrus)

Inderdaad: Schoonheid is een
stilzwijgende aanbeveling!

Adviezen voor haar- en huid-
verzorging, dagelijks van 9-5

uur. Deskundige voorlichting
bij aanschaffing en gebruik
van Uw cosmetica.

)oh. A. Suykertuyic n.v.
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HOTEL SOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE
*

Kerstdiners voor beide
Kerstdagen uitverkocht.

Reserveert tijdig Uw tafel

voor de Sylvester-viering

Aanvang souper 9.30 uur,
met uitgebreid Internationaal

cabaret-programma.

COTILLONS - SURPRISES.

Inl. K 2507 - 3046.

J
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Strandweg 21 - Zandvoort

Diner - Dansant
Ons Weens ensemble brengt U in Kerststemming

3Cerótdlner 1955
MENU è f 15,-

Selection d'Hors d'Oeuvre

Consommé Grimaldi

Filets de Sole Véronique
Bordure Duchesse

Dindonneau roti

Compöte de Nice
Pommes Parisienne

Pouding Noël flambé
Sc. Rhum

Trésors de Westlande

Gelieve tijdig

Uw tafel

te reserveren

Telef. K 2507-2163

wwwMnMWMMMM»W**IMa«»«lff^^



r
Rijdt zelf! Jcïy^^

Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr

Verhuur van nieuwe auto's zonder chauffeur
Adres: Boulevard Paulus Loot 97 - Zandvoort - Telefoon 3152

(Vervolg van pag. 1).

voorstel van kon worden gemaakt
een suggestie aan het Rijk; te. doen,

dat van Rijkswege de meerdere
bouwkosten zouden worden ver-

goed, doch nadat weth. Kerkman
had opgemerkt, dat het hier slechts

de bouw van bergruimtes betrof, die

uitsluitend bij de hoogbouw in tijd

van nood als schuilplaats kunnen
dienen, ging óók de heer Weber
tenslotte met het voorstel van B. &
W. accoord.

In de vacatures mevrouw A. Mol-
van Bellen en de heren J. van Sluis-

dam en D. Vader, wegens perio-

dieke aftreding als bestuurslid van
de Gemeentelijke instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon werden
genoemden allen herkozen.
De raad ging accoord met ver-

lenging van 1 jaar van de Gemeen-
schappelijke regeling vleeskeurings-
dienst, openbaar slachthuis ca., zo-

als die tot nu toe met de gemeente
Haarlem bestaat.

Met het voorstel van B. & W. tot

bevordering van personeel bij de
dienst publieke werken ging de
raad volledig accoord, nadat de
heren Tates en Weber van weth.
van der Werff hadden vernomen,
dat de bevordering van de heren
Hobé en Attema de volgende maand
aan de orde komt.

GEEN TUIN-AANLEG
BIJ DE WATERTOREN.

Een ogenschijnlijk onbelangrijk
lijkend voorstel werd deze avond
het grote struikelblok. Ruim een
half uur debatteerde de raad over
het voorstel van B. & W., om een
crediet van ƒ3800,— beschikbaar
te stellen voor de aanleg van een
tuin met terrein-afscheidingen
rondom de watertoren.

Hr. Breure bleek ertegen, vond
tuin-aanleg bij de Boulevard een
dure bezigheid en wilde deze laat-
ste raadsvergadering van het jaar
een bezuinigende daad stellen, door
voor te stellen, dit voorstel te ver-
werpen. Spreker vond de toestand,
zoals die nu is, prachtig! Hij werd
hierin bijgevallen door de heren
Slegers, Koning en Slagveld, die
desnoods wèl een nieuwe helm-
aanplant wilden aanvaarden, een
en ander in tegenstelling tot Ir. van
Kuijk, die deze aanleg juist wel leuk
vond en er zich bij voorbaat over
verheugde.

De voorzitter toonde zich verrast,
dat de heer Breure, in de commissie-
vergadering vóór dit voorstel, er
thans tegen was. Merkte op, dat aan
de Zuidboulevard vele mooie tui-
nen waren en dat het gemeente-
bestuur toch zeker de taak had deze
plek, waar jaarlijks duizenden
vreemdelingen komen, aantrekke-
lijk te maken. De hoge kosten wor-
den in hoofdzaak veroorzaakt door
het aanbrengen van de zandwerende
muren, die er tóch moeten komen.

Als leuk intermezzo feliciteerde

spreker hierna de heer Gosen met
zijn verjaardag en dankte voor de
tractatie, die hij raad en pers in

verband hiermede schonk.
In de replieken bleven alle' spre-

kers hun eenmaal ingenomen stand-
punt handhaven, waarna de voor-
zitter uiteen zette, dat de tuin alleen
ongeveer ƒ1500.— kost en stelde
voor, een stemming te houden over
het aanbrengen van de technische
aanleg, die ongeveer ƒ 2250,— moet
kosten, nadat tevoren een stemming
over de aanleg van een tuin (kosten
pl.m. ƒ 1500,—) met 8 tegen 7 stem-
men verworpen was.
De heren Lindeman en Koning

meenden echter, dat nu de tuin er
niet kwam, óók de kosten voor de
technische werkzaamheden aan-
zienlijk konden worden gedrukt,
waarna de voorzitter — teneinde
raad — voorstelde, het voorstel
terug te nemen en t.z.t. met een
nieuw voorstel te komen, waar-
mede de raad unaniem accoord ging
nadat nog even was onderstreept,
dat het voorstel betreffende de
tuin-aanleg verworpen bleef.

RONDVRAAG.
Hr. Lindeman vroeg', of bekend

was, welke consequenties voor het
Zuiderbad zouden volgen, uit in de
couranten verschenen berichten,
betreffende wijzigingen van de
financiële rijksbesluiten. De voor-
zitter antwoordde, dat deze gevolgen
nu nog niet waren te overzien.
Hr. Koning vroeg, wie in nood-

gevallen beslist over het al of niet
gebruiken van de zieken-auto, daar
kortgeleden iemand, die op de
Hogeweg een hart-aanval kreeg, dit

vervoer niet werd toegestaan. De
voorzitter antwoordde, dat het ad-
vies van de arts beslissend is in
dergelijke gevallen.
Hr. Gosen informeerde naar de

mogelijkheid, om óók in het winter-
seizoen in Zeestraat en Kostver-
lorenstraat de auto's slechts aan één
zijde van deze straten het parkeren
toe te staan. De voorzitter zegde
toe, met de korpschef van politie te

zullen overleggen, of hiertoe aan-
leiding bestaat.
Hr. Slegers vroeg naar een op-

gedrongen wijziging aan de zijgevel

van hotel Esplanade, in verband
met nieuwbouw naast dit hotel. De
voorzitter verklaarde, deze zaak te
zullen onderzoeken.

Hr. Breure vroeg, of het mogelijk
is, de jaarlijkse Kerst-inzameling
voor de „stille armen" van ge-
meentewege wat te stimuleren, daar
Zandvoort, ondanks een best zomer-
seizoen, vergeleken bij andere
plaatsen, geen al te fraai figuur
slaat tot nu toe.

De voorzitter antwoordde, dat hij

persoonlijk in deze tot actie zou
overgaan, waarna om ruim half
tien de vergadering gesloten werd
en de raad in besloten zitting bij-
een bleef. K.

Humanistisch Verbond
Zaterdagavond j.I. kwam de

Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond in hotel Keur
in vergadering bijeen, om te luis-
teren naar mevrouw A. Treurniet-
Wiersma uit dein Haag, lid van het
hoofdbestuur, die sprak over het
onderwerp: „Wat heeft het Huma-
nisme speciaal de vrouw te zeggen?"
De spreekster werd ingeleid door

de voorzitter der gemeenschap, de
heer R. de Jong, die speciaal de
nieuwe leden, in deze zijns inziens
goed bezette vergadering, welkom
heette. Spreker wees op de leden-
werfactie, opgezet in verband met
de viering van het tienjarig bestaan
van het Verbond in Januari a.s. en
deelde mede, dat Zandvoort, vóór
deze actie werd ingezet, 28 leden
telde. Het verzoek 10% leden méér
na de actie" betekende dus voor
Zandvoort practisch niets en daar-
om besloot het bestuur van de
gemeenschap Zandvoort deze actie
in te zetten voor 100%> leden méér.
Deze 100% werd op 3 December j.1.

bereikt, thans reeds 120%, want het
aantal leden in Zandvoort steeg tot
nu toe tot 60, hetgeen voor het
bestuur aanleiding werd, te trachten
in Zandvoort binnenkort 100 leden
te hebben ingeschreven. Deze opti-
mistische mededelingen van de
voorzitter werden met applaus be-
antwoord.
Mevrouw Treurniet, — hierna

haar rede aanvangend — bleek een
bezielend spreekster. Zij begon, met
erop te wijzen, dat het Humanisme
de vrouw speciaal eigenlijk niets
bijzonders heeft te zeggen, want
man en vrouw zijn als Humanist
volkomen gelijkwaardig, alleen is

er een ander reageren.
Komende tot de vraag, wat vrou-

wen onder het Humanisme ver-
staan, was het spreeksters over-

Doktersdienst
Zondag 25 December, Ie Kerstdag:
Dr. J. van der Meer, Julianaweg la,
telefoon 2499.

Maandag 26 December, 2e Kerstdag
Dr. C. P. M. Robbers, Koninginne-
weg 34, telefoon 2813.

Dienst wijkverpleegster

s

Zondag 25 December, Ie Kerstdag:
Zr. A. Langeveld, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

Maandag 26 December, 2e Kerstdag
Zr. J. B. Hoogenbosch, Wilhelmina-
weg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE:
Beide Kerstdagen-.'

Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816.

tuiging, dat de praktijk leert, dat
vele vrouwen dit zéér moeilijk vin-
den, omdat speciaal de vrouw de
Humanistische gedachte véél meer
aanvoelt dan begrijpt, daarom is

persoonlijk contact in de eerste
plaats noodzakelijk.
Doch als men vraagt, wat het

Humanisme is, dan weet men, dat
het Humanisme de mens centraal
stelt en de gelijkwaardigheid van
elke mens ziet. Ten tweede, dat het
Humanisme absoluut ondogmatisch
is en dat de Humanist denkt en
doet naar eigen verantwoording,
waarbij uiteraard gaarne leiding
wordt aanvaard. Ten derde, dat het
Humanisme verdraagzaam is, dat
wil zeggen: altijd bereid te luisteren
naar andersdenkenden, zelfs naar
de meest onverdraagzame mens.
Ten vierde, dat het Humanisme
verantwoordelijkheid vraagt ten
opzichte van zichzelve en van
anderen. Wat de verdraagzaamheid
betreft, schieten over het algemeen
de vrouwen te kort ten opzichte van
de mannen, doch wat de verant-
woordelijkheid aangaat, daarvoor
eist de vrouw in het Humanistisch
Verbond haar volle aandeel op.

KÖPER's
COMESTIBLES en DELICATESSEN

(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113

„Vol vertrouwen", besloot spreek-
ster, „komen, vele vrouwen naar
het Humanistisch Verbond. Op de
reeds aangesloten vrouwen rust in
de eerste plaats de taak, deze nieu-
we leden te benaderen en met hen
voortdurend contact te houden. De
taak van de Humanistische vrouw
is, steeds opnieuw de anderen te
zoeken, binnen het Verbond en
daarbuiten, hetgeen haar niet moei-
lijk behoeft te vallen, omdat het
de vrouw eigen is, zo graag iets te
willen doen".

De interessante rede van de
spreekster, die door haar met vele
sprekende voorbeelden werd aan-
gevuld, werd door de aanwezigen
met grote aandacht gevolgd en be-
sloten met een kort debat, waarna
de voorzitter er in zijn dankwoord
op wees, dat na de vele causerieën
van mannen te hebben aangehoord
binnen de gemeenschap Zandvoort,
deze eerste rede van een Humanis-
tische vrouw op vele punten bepaald
verhelderend had gewerkt.
In een besloten bijeenkomst werd

daarna om ruim tien uur de ver-
gadering voortgezet. K.

In memoriam A. v.d. Mije
Het is met groot leedwezen dat

wij moeten mededelen, dat in de
loop van Vrijdag in de Mariastich-
ting te Haarlem, na een langdurig
ziekbed, toch nog vrij plotseling is

overleden, de heer A. van der Mije,
in leven oprichter en directeur van
de Zandvoortse pantoffelfabriek
„Elwi". De heer Van der Mije was
in maatschappelijke en kerkelijke
kringen een zéér geziene figuur.

Vele jaren lang was hij lid van het
Rooms Katholiek kerkbestuur en
eveneens vele jaren lid van het
bestuur van de Gemeentelijke dienst
voor maatschappelijk hulpbetoon.
De overledene kreeg voorts óók

veel bekendheid, doordat hij tot '54

verscheidene jaren de functie waar-
nam van voorzitter van de advies-
commissie voor het bureau huis-
vesting, een taak, waarvan hij zich

op bekwame wijze kweet en waar-
voor men hem om zijn strikt recht-
vaardig optreden, zéér waardeerde.

Zijn vrij plotseling verscheiden
heeft in brede kring veel beroering
gewekt, omdat met hem een man
heenging, die men slechts node kan
missen. Persoonlijk bewaar ik aan
de ovei-ledene de meest aangename
en prettige herinneringen. In vele
gesprekken, die ik. met hem had,
leerde ik hem kennen als een hoog-
staand en godvruchtig man, met
een zéér hoge opvatting van het
leven, strikt rechtvaardig, doch
bovenal echt menselijk, met een
ruim begrip voor de moeilijkheden
van anderen en bereid te helpen,
waar dat mogelijk was.
Moge God troost schenken aan

zijn famliie bij dit zo smartelijk
verlies. Zij mogen zich ervan ver-
zekerd weten, dat in brede kringj in

Zandvoort met hen wordt meege-
leefd.

Winterkou in den lande
PUROL op lippen en handen

Voor de «stille armen»
Het verheugt ons U onderstaand

de derde verantwoording te kunnen
geven:
N.N. ƒ 10,—; N.N. ƒ 10,—; F.J. ƒ5,-;

Kr. ƒ2,50; A.H. ƒ5,—; A.H.P. ƒ5,-;

Mevr. P.-E. ƒ 10,—; H.J.v.S. ƒ 10,—;
N.N. ƒ250,—; A.K. ƒ15,—; Mevr.
N.N. Huis i.d. Duinen ƒ10,—; d.1.

Ch. ƒ5,—; P.G.V.K. ƒ20,—; Fa. v.

P. & Zn. ƒ5,—; Sn. ƒ10,—; P.N.

ƒ10,—; S.S. ƒ5—; Mevr. Wed. K.
f5,— ; Mevr. M.K. ƒ2,50; P.W. o.d.

L. ƒ10,—; P.H.L. ƒ2,50; Mevr. J.G.

G. H.-C. ƒ10,—. Totaal ƒ417,50.
Vorig totaal ƒ278,—. In totaal ont-
vangen ƒ695,—

.

Gaarne worden nog giften in ont-
vangst genomen door de heren S.

Slagveld, Koninginneweg 26 en J.A.

B. van Pagée, Brederodestraat 35.

Ook kunt U Uw bijdrage storten op
postrekening 499496 t.n.v. S. Slag-
veld.

Het comité:
Burgemeester
Mr. H. M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Openlucht Kerstconcert
Onder de titel: „Kerstklokken",

zal de Zandvoortse muziekkapel
onder leiding van directeur J.Wild-
schut, op Kerstavond (a.s. Zaterdag
24 December) des avonds om 8.30

uur in de muziektent op het Raad-
huisplein ter inleiding van het
Kerstfeest een Kerstconcert geven.
Een met véél zorg samengesteld

programma zal worden ten gehore
gebracht. Vele nummers in speciale
arrangementen van de heer Wild-
schut.
Begonnen wordt met het bekende

Engelse lied: „Abide with me",
daarna volgt een Andante Religioso
naar een lied van J. G. Hiller; ver-
volgens een paraphrase over „Bo-
ven de sterren", gevolgd door het
Larghetto uit het „Concerto grosso
no. 12" van G. F. Handel, terwijl
zal worden besloten met de uit-
voering van een twaalftal bekende
Kerstliederen met als finale het
„Stille nacht, heilige nacht".
Onze kapel heeft aan de voor-

bereiding van dit concert de meest
mogelijke zorg besteed. Men heeft
er langdurig en ingespannen ,voor
gerepeteerd en verwacht mag wor-
den, dat er deze avond met bijzon-
dere ernst en toewijding zal wor-
den gemusiceerd.
Bovendien zal onze kapel deze

avond voor het eerst haar nieuwe
instrumenten in een openlucht-
concert laten horen.
Wanneer Zaterdag a.s. deze Kerst-
klanken uitwaaieren over ons dorp,
dan hopen wij, dat zéér veel be-
langstellenden daarvan getuigei zul-
len zijn, want onze kapel verdient
deze belangstelling en onze dank
voor deze fijngevoelde inleiding van
het Kerstfeest.

Wij wensen U
dubbele feestdagen

met PHILIPS TELEVISIE, een
boeiend apparaat! Philips Televisie
verrijkt Uw gezinsleven! Indien U
de komende feestdagen wilt kijken,
bestel dan heden bij ons Uw tele-
visie-apparaat. Onze eigen televisie
service staat in voor een prima ont-
vangst. Wij regelen desgewenst, na
persoonlijk overleg, de betaling
met U.

Wegens bezwaren van de firma
Kerkman & Loos, is de aangevraag-
de vergunning voor de automaat,
die aan de zuidzijde van onze gevel
bevestigd was, geweigerd.
Dientengevolge is onze automaat
Dinsdag 20 December door de ge-
meentelijke diensten verwijderd.
Wij spreken het vertrouwen uit dat
deze maatregel van tijdelijke aard
is.

Chocolaterie Groen
Haltestraat 18 - Zandvoort

Telefoon 3403.

(Ingez. mededeling).

Ruwe,rode handen

Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Hervormd kerkkoor

Dinsdagavond j.1. gaf het Herv.
kerkkoor o.l.v. de heer Herm. Dees
zijn jaarlijkse Kerst-kerkmuziek-
avond in de Herv. kerk, waarvoor
een grote belangstelling bestond.
Opnieuw hebben de aanwezigen

een| avond meegemaakt van véél
muzikaal genieten, opnieuw demon-
streerde het koor door perfecte

zang, wat met ernst en toegewijde
studie te bereiken valt. Opvallend
is steeds weer de samenstelling van
het programma, waarin de heer
Dees steeds de juiste toon weet te

treffen, zonder daarbij te hoog te

grijpen en door zijn bekwame lei-

ding bewijzend, hoezeer betrekkelijk
eenvoudige koorzang tot het hart
kan spreken. Er werden door hem
in de koorzang deze avond uitslui-

tend a capella, bijzonder opvallende
resultaten bereikt. De beide kerst-
liederen: „Hoe spreidt het veld" en
„Gloria in exelsis", resp. in de be-
werking van Adr. Engels en Simon
C. Jansen, waren daar sprekende
voorbeelden van. Eveneens het
prachtig gezongen: „Ik| breng U uit

het hemelshof ' van Gumpelzhaimer
en Psalm 84 van Cl. Goudimel.
Wij hadden voor dit vocale musi-

ceren grote bewondering; er werd
prachtig zuiver, in de juiste klank-
verhouding gezongen, waarmede 'n

technische bekwaamheid en een
juiste scholing bewezen werd.

Op het prachtige oude orgel

opende Louk Nelissen met het Trio
super: „Allein Gott in der Höh sei

Ehr" van Joh. Seb. Bach. en besloot

met een Noël van Daquin die zich

wederom in deze werken liet ken-
nen als een bekwaam organist, niet

alleen in zijn solo's, doch óók bij de
begeleiding van de fluittiste Gerda
Brands, die achtereenvolgens Larg-
hetto et Gigue van Handel, de So-
nate in D gr. van Leon. Vinci en 'n

Andante van Mozart vertolkte. Het
was wel een enorme opgave, vooral
in het werk van. Handel, met de in-
spannende fluitpartij, die een ge-
weldige beheersing van het instru-

ment en groot uithoudingsvermogen
vragen. Dat zij er niet steeds in

slaagde, de fraaie toon, die zij af en
toe wist te ontwikkelen, vól te hou-
den,- doet niets af- >aan het feit, dat
wij 'van haaij spel "zéér genoten, al

zal haar techniek in dergelijke hoge
eisen stellende werken nog verder
dienen te worden ontwikkeld.

Ds. C. de Ru sloot deze avond van
hoog muzikaal genot met een kort
dankwoord ,een avond, die wij in

Zandvoort véél meer zouden wen-
sen. P.

Iedere Donderdagavond 8 uur

MOSSELEN ETEN
bij

La Mer, Zeestr. 26
Geopend tot 1.30 uw 's nachts

Disco-avond

De avond met gramofoonplaten,
die de heer J. Gebe, eigenaar van
Discotaria Maandagavond de1 Disco-
liefhebbers in hotel Keur aanbood,
werd een avond van véél muzikaal
genieten van de talrijke Kerstpla-
ten, die deze avond met technische
uiteenzetting vooraf, werden ten
gehore gebracht.
Prachtige zang van de Maas-

trichter Staar, van kinderkoren,
orgelspel en solo-zang wisselden
elkaar af en het verbaast telkens

opnieuw, hoe volmaakt de huidige
weergave van gramofoonplaten-
muziek kan zijn. Opvallend was
het bijzonder geslaagde Kerst-
plaatje, gezongen door Johnny Jor-
daan: „Kerstmis in de Jordaan",
een fijngevoelig en uiterst karak-
teristiek optreden van deze zanger
werd hier op de plaat vastgelegd,
een opname, die zeker in geen
enkele verzameling mag ontbreken.
Met grote aandacht werd' het ge-

bodene door de zéér velen, die wa-
ren opgekomen om te luisteren, ge-
volgd. De heer Gebe heeft met deze
welverzorgde en fraai geslaagde
avond wederom velen aan zich ver-
plicht en verdient voor het aan-
bieden van deze avond zeker een
woord van oprechte dank..

Watertoren in kerstfooi

De heer Limmen, die het restau-
rant in de watertoren exploiteert,
is ertoe overgegaan, een stemmige
kerstversiering en -verlichting in
dit hoogste restaurant van Zand-
voort aan te brengen. Oók beneden
op straat is deze verlichting reeds
van verre zichtbaar en maakt een
leuk effect. Wij waren er een dezer
dagen, om het resultaat óók in het
restaurant te bewonderen en wij
hebben daarvoor niets dan lof. En
opnieuw fascineerde ons het uit-
zicht, dat men óók in de donkere
avonduren hier hoog boven Zand-
voort heeft. De vuurtorens van
IJmuiden, Noordwijk en Schevenin-
gen, de helle gloed van Amsterdam
en Haarlem, de duizenden licht-
twinkelingen, die men overal waar-
neemt en bovenal het feeërieke ge-
zicht op Zandvoort bij avond boeien
buitengewoon. Van harte kunnen
wij U de komende Kerstdagen een
bezoek aan de watertoren aanbe-
velen.

Kerstbrochure over vivisectie

Van onze plaatsgenote, mejuffr.
L. van Ammers, ontvingen wij een
fraai uitgevoerde en door haar ge-
schreven brochure getiteld: „Kerst-
boodschap", waarin de schrijfster

naar aanleiding van het Kerstfeest
speciaal eerbied voor het leven
vraagt en vervolgens de vraag be-
handelt: „Hoe staan de Christenen
tegenover de vivisectie?" Het boek-
je werd met grotetkenniS; van zaken
geschreven, is leerzaam en er gaat
een sfeer van liefde van uit, die
weldadig aandoet. Wij kennen mej.
van Ammers als een groot ijveraar-
ster voor het bestrijden van de
vivisectie, als volkomen in conflict

zijnde met het Christelijk beginsel,

van waaruit zij deze bestrijding dan
ook aanpakt. Met het schrijven van
deze brochure heeft zij daarin zich-

zelf overtroffen en een waardevol
boekje het licht doen zien, dat wij

gaarne een ieder ter lezing aanbe-
velen. Het is verre van sentimenteel
doch logisch en „recht op de man
af". Wij feliciteren Mej. v. Ammers
met deze uitgave, die een prachtige
aanwinst betekent voor de propa-
ganda, ter bestrijding van het leed,

dat door dei vivisectie aan weerloze
dieren wordt toegebracht.

Bromfietsmonteur
Onze plaatsgenoot, de heer G. J.

W. Versteege, Pakveldstraat 21,

behaalde, 16 jaar oud zijnde en de
jongste van de ploeg, deze week het
diploma bromfietsmonteur bij de
Sachs bromfietsfabrieken.
Onze hartelijke gelukwensen!

BURGERLIJKE STAND
16-21 Dec. 1955.

Geboren: Herman Anthonie, zoon
van H. A. Bakker en A. Koper; Wil-
helmus Petrus Jacobus, zoon van G.
G. van Staveren en C. G. de Boer.
Ondertrouwd: N. A. Waaning en

J. Gerritsen; A. de Blaauw en A. v.

Poelgeest; C. Janssen en I. A. I.

Rotter.
Overleden: W. Koper, oud 37 jr.,

echtg. van M. A. Roosemalen; T. H.
Kappe, oud 65 jr., echtg.e. van D.
Schaafsma.

Wrijf Kou en Pijn
weg met DAMPO
Zandvoorters)!

Ik ben vandaag op straat weer
heel wat mensen tegengekomen, die

iets feestelrjks bij zich droegen:
dennegroen, hulst, een kleine kerst-

boom, gekleurd papier enz., allerlei

dingen waarmee zij de huiselijke

sfeer eens extra gezellig gaan ma-
ken voor de komende feestdagen.
Er waren ook velen bij met lege
handen en met een wat ik zou
willen noemen ,»gesloten" gezicht,

gesloten om niemand toe te laten
tot de zorg en het leed dat van bin-
nen wordt gedragen en „waar nie-
mand iets mee nodig heeft".

Er zijn — ook onder ons'— ook
in ons welvarend dorp, dat zo'n

prachtig zomerseizoen^ achter l de-

rug heeft, nog heel wel van die

„gesloten" gezichten, er is nog heel
veel angst en zorg voor „de dag
van morgen"; ik geloof niet te

overdrijven wanneer ik U verzeker,
dat er in verschillende huizen in
ons dorp radeloosheid is, omdat men
niet weet hoe de eindjes aan elkaar
te knopen om tenminste het gewone
leven van iedere dag een beetje
fatsoenlijk door te komen.
Zou het U" veel moeite kosten

deze dagen Uw beurs, Uw porte-
feuille nog eens even na te zien?
Is het eigenlijk niet doodgewoon,
dat wij juist deze dagen meehelpen
de strakheid van die „gesloten" ge-
zichten een beetje te ontspannen en
deze medeburgers eens even een
gevoel van opluchting geven?

Is dit niet werkelijke burgerzin
voor onze eigen stille ingezetenen?
U hebt miji beslist begrepen!

De burgemeester van Zandvoort

VAN FENEMA

Boulevardcentrum gaat -door

Vlak voor het ter perse gaan van
dit nummer vernamen wij van be-
voegde zijde, dat het rapport van de
stichting „Recreatieoord Zandvoort"
heden werd ontvangen. Daarin geeft
het bestuur te kennen, dat men het
plan te realiseren acht wat betreft
een ondergrondse garage voor 1500
auto's, twee torenflats elk van 10

verdiepingen hoog, een groot hotel
met café-restaurant, een winkel-
galerij en aflopende terrassen naar
het strand. Het plan zal heden (Don-
derdagmiddag) in de vergadering
van B. en W. worden besproken. De
kosten ervan zullen ruim 20 milli-
oen gulden bedragen. Voor alle pro-
jecten zijn de gegadigden gevonden.
Zo zal o.a. de ondergrondse garage
gefinancierd worden door drie olie-

maatschappijen. Verwacht mag wor-
den, dat thans óók het nieuwe sta-
tion in dit plan zal worden opge-
nomen, dat geheel volgens de ont-
werpen van de architecten Wijde-
veld en Wils zal worden uitgevoerd.

Wat de pier betreft, - alle mede-
delingen en publicaties ten spijt -

moet deze gezien worden als een
apart project, waarmede de burge-
meester zich heeft belast. Het ver-
haal van de „pier-piraat" is waar,
doch de burgemeester wist reeds
enige maanden geleden met een op-
lichter te doen te hebben. De be-
langrijke contacten, door middel
van hem verkregen, worden thans
echter verder uitgebuit. Ook dit
project is nog lang niet van de baan.

Verschillende raadsleden, die wij
spraken, zijn voor dit plan enthou-
siast en achten het zeker te reali-
seren, zij het - datl er1 op verkeers-
technisch gebied vooral bij weth.
W. v.d. Werff nog enkele wensen
bestaan. In ons volgend nummer
komen wij op een en ander terug.

Inplaats vai*^

V erloofd:

LEIDA DEUS
en

KLAAS KOPER
Zandvoort, 26 December 1955.

de Ruyterstraat 62, Umuiden-Oost.
Nassaustraat 1, Zandvoort.

Receptie te IJmuiden.
26 Dec. van 3-5 uur.

J 1

>- '--
',

Heden overleed plotseling na
voorzien te zijn van het H.
Oliesel, in de leeftijd van 37
jaar, onze dierbare Echtge-
noot, Vader, Zoon, Behuwd-
zoon, Broeder en Behuwd-
broeder

Willem Koper '

Echtgenoot van
Maria Adriana Roosemalen.

M.A.Koper-Roosemalen
Evert
Jopie

Zandvoort, 19 December 1955

Kerkdwarspad 1.

De H. Uitvaartdienst zal ge-
houden worden op Vrijdag 23

Dec. a.s. des v.m. 9,30 uur in
de Parochiekerk St. Agatha
te Zandvoort, waarna de be-
grafenis op het R.K. Kerkhof
aldaar.

Dankbetuiging

Niet in staat zijnde allen persoonlijk
te bedanken voor de enorme be-
langstelling, ondervonden bij de
vieiing van de 100ste verjaardag
van mijn moeder,

J. BLUIJS-v.d. MEIJ
betuig ik langs deze weg namens
haar mijn grote erkentelijkheid en
dank aan allen, die deze dag voor
haar tot een onvergetelijke hebben
gemaakt. 9 December zal altijd in
haar en onze herinnering blijven
voortleven.
Zeer in het bijzonder gaat moeder's
dank uit naar mevrouw en burge-
meester H. M. van Fenema, de
beide wethouders, het gemeente-
bestuur en pastoor P. van Diepen.

J. H. BLUIJS.

Zandvoort, 18 December 1955.

Bureweg 5.

Dankbetuiging

Voor de hartelijke belangstelling en
het medeleven betoond bij het over-
lijden van onze lieve man, vader,
behuwd- en grootvader

ARIE JOSEPH
VAN" DER MIJE,

betuigen wij U langs deze weg onze ,

oprechte dank.

Zandvoort:
M. v.d. Mije-Pelters.

.

W. v.d. Mije.
J. v.d. Mije-Tiemeyer.

.Echt:
E. Spinhof-v.d.-Mije. *
H. Spinhof.

' en' kleinkinderen.

Zandvoort, 22 December 1955.

Wilhelminaweg 1.

Jac. Koper
Dorpsplein 1 1 , Tel.2872-3460

Begrafenissen en crematies.

Eerste Zandvoortse
rouwkamer-inrichting

Gelegenheid tot opbaren

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zondag 25 December, Ie Kerstdag:
10.00-10.10 uur: Kerstzangdienst
10.10 uur: Ds. A. de Ruiter.
17 uur: Ds. A. de Ruiter.

Lithurgische dienst met medewer-
king van Nelly Groeneveld, sopraan.

Tweede Kerstdag: geen dienst.

HERVORMDE KERK
Zaterdag 24 December

19.30 uur: Kerstspel.
(

Zondag 25 December, Ie Kerstdag
10.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.
Medewerking van het Kerkkoor.

19 uur: Ds. C. de Ru. Kerstwijdings-
dienst voor- de jeugd.
Medewerking van het Kerkkoor.

„Het Huis in de Duinen"
19.30 uur: Ds. R. H. Oldeman.

Maandag 26 December, 2e Kerstdag
15 uur:. Zondagsschoolkerstfeest

voor de kleintjes.
19 uur: Zondagsschoolkerstfeest

voor de groteren.

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat 15

Zaterdag 24 December 8 uur: Kerst-
wijdingsavond. Gespeeld wordt
een Kerstspel door de kinderen
van de Zondagsschool.

Zondag 25 December, 10.30 uur:
Kerstdienst. Voorganger Prof. Dr.
J. A. Oosterbaan uit Haarlem.

Maandag 26 December, 10.30 uur:
Kerstdienst voor de grote kinde-
ren. Met Kerstspel: „Van Overal
naar Bethlehems stal".

3 uur: Kerstdienst voor de kleintjes.
Deze diensten zijn ook toegankelijk
voor ouderen.

PAROCHIE H. AGATHA.
Zondag 25 December:
Plechtige nachtmis om 5 uur. H.H.
Missen om 6,30, 7,00, 7,30, 8,00, 10,30
en 11 uur. 9 uur Hoogmis. 7 uur n.m.
Plechtig Lof.
Kapel „Het huis in de duinen"
H. Mis om 8,30 uur.

Maandag 26 December:
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dijkhoffz, Brederodestr.
43, Spr. J. W. van-Zeijl. .



Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eldik
HALTESTRAAT 12 - TELEP. 2616

Biedt U voor de Kerstdagen
als reclame aan:

RÜNDERROLLADE v.a. f 2,- 500 gr.

500 gr. prima OSSELAPPEN en / * 1 Qf\
250 gr. RUNDVET S

* lfW
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1,

—

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en ) f f\ QK
100 gr. gebr. Rosbeaf S

l "j*7^
100 gr. Gebr. Rosbeaf en \ f (\ HK
100 gr. Lunchmeat ?

lu>' J
250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85
200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50
150 gr. Corned Beat ƒ0,60
150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

H. A.
KERKSTRAAT 12a

VAN DEURSEN
levert eerste kwaliteit,

vloeibare gezelligheid I

Bestellingen voor de a.s. feestdagen

gaarne tijdig'.

Slij terij-Wijnhandel

van Deursen
TELEFOON 2532

U haalt toch met Kerstmis iets extra's in huis?
U viert deze dagen gezellig thuis?

Dan rookwaar van Drommel, want 't zij hier vermeld
Bij Drommel ontvangt U steeds waar voor Uw geld!

Sigarenmagazijn DROMMEL
HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151

Voor fraai opgemaakte

KERSTSTUKJES en

KERSTBOMEN naar:

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey
HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060

Grote keuze in kamerplanten.

Elke dag verse bloemen!
Ook het speciaal-adres

voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK

Wip hebben een grote sortering

Kerstboomversiering
PHILIPS Kerstboomverlichting v.a. ƒ8,50

1 heel pak KERSTKAARSEN ƒ0,22

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer

' OR.' KROCHT 5-7 - TEL. 2974 ,

Ik wens al mijn zakenvrienden! en kennissen

een vrolijk Kerstfeest

en een voorspoedig 1 956

Perzisch Tapijthuis
N. A. Muller, Winkelgalerij, Zandvoort.

Haltestr.50, Tol.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging

De Twentsche Bank n.v.

Kantoor Zandvoort

is 31 December (Oudejaarsdag)
de gehele dag GESLOTEN

GEVRAAGD:
Meisjes voor alle afdelingen

Tramgeld wordt vergoed.

Chemische
wasserij KEYSER

LORENTZPLEIN 25 - HAARLEM - TEL. 12478

U wilt toch
leuk, vlot en voordelig gekleed
gaan de komende feestdagen?

Wij hebben voor dames, heren en
kinderen een uitgebreide collectie.

Ook in kousen een grote sortering.

Onze bekende ijzersterke volledig
geminderde NYLONKOUS .. ƒ2,95

Chique NYLONKOUS
met overtoon-hiel ƒ 3,95

Textiel en Confectiemagazijn

„De Waag"
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087

«Zomerlust»
2de Kerstdag, 8 uur

Groot

Kerstbal
met attracties

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Karkstraat 28 - TsUf. 9793

ft'



Advertentietarief losse
advertenties per m.m. regel

Kolombreedte 41 m.m.
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m.
Kolombreedte 54 m.m.

pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m.
pagina 2 20 et. p. m.m.
pagina 1 40 et. p. m.m.
Liefdadigh.adv. 40% red.

Bij contract belangr. kort.

WEMïRSi
TE KOOP GEVRAAGD"

OUDE AUTO's
Defect geen bezwaar. Alle

merken. - Hoge prijzen.

A. Guldemond, KLEINE
HOUTSTR. 65, HAARLEM

Telef. 1 8565

GEVRAAGD: door dame
alleen een grote en een
kleine kamer met keuken,
of gebruik van keuken,
voor permanente bewoning
Gestoffeerd geen bezwaar.
Te betrekken begin of half
Januari a.s. Br. no. 26-12
bureau, van dit blad.

WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Brieven
letter D, Haltestraat 12.

Constructie- en
machine-tekenaars

gezocht v.d. avonduren. Br.

no. 26-13 bureau v.d. blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- per week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

JONG MEISJE zag zich
gaarne geplaatst als kin-
derverzorgster (bij parti-

culier). Br. no. 12-12 bur.
van dit blad.

Kerstmuziek
„Kerstmis in de Jordaan"
en „Zij die ontbreekt',

Johnny Jordaan.

„KERSTBOODSCHAP" en
„EEN WITTE KERST",
De straatzangers.

„I AM DREAMING OF A
WHITE CHRISTMAS",
Bing Crosby - Rosemary
Clooney - Frank Sinatra
Mantovani.

„ZINGEN ROND DE
KERSTBOOM",
Kinderkoor „Jacob Hamel"

„STILLE NACHT",
Kathleen Ferrier - Mario
Lanza, Maastr. Staar.

En vele andere Kerstplaten

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

klaar terwijl U wacht!

LEIDSEVAART 82
HAARLEM. TEL. 15634

DIT is het!
telefoonnummer van

Slager Gaus

Kerstreclame
Alléén 1e kwaliteit:

2102
2x1=2 lunchpakketten met Kerst!!

500gr. Varkensrollade, mager en gekruid f 1,98

500 gr. Runderrollade v.a. f 1,95

500 gr. prachtige Kalfslappen f 1,89

500 gr. fijne Riblappen f 1,95

Weekend-reclame:
Bij vlees:

100 gr. gelard. lever en,

100 gr. Pekelvlees ƒ 0,89 of

100 gr. Ham en
100 gr. Rookvlees ƒ 0,98 of

100 gr. Ham en
100 gr. gek. worst ƒ 0,75

Bovendien:
200 gr. Rookvlees ƒ 0,99 of
200 gr. echte Geld. gek. Ham ƒ0,98
250 gr. Palingworst ƒ 0,75

200 gr. Sax. Smeerworst ƒ 0,55

200 gr. gebr. Rosbief ƒ 0,98

Biefstuk v.a 500 gr. ƒ2,50
Runderrollade (échte contra-filet)

mager 500 gr. ƒ2,35
Gelardeerde haasjes .

.

500 gr. ƒ2,30
Rcsbeaf 500 gr. ƒ2,10
Lende 500 gr. ƒ2,25
Klapstuk 500 gr. ƒ1,78
Magere lappen (zolang de voorraad
strekt) 500 gr. ƒ1,69
Schenkel m. been 500 gr. ƒ1,35
Gehakt h.o.h 500 gr. ƒ1,25
Eigen gesmolten vet
(bij vlees) 250 gr. ƒ0,25

Soeppakket:
150 gr. gehakt

100 gr. Poulet, 1 Mergpijpje

10,85'5

VARKENSVLEES:
Varkensfricandeau 500 gr. ƒ2,25
Haascarbonade 500 gr. ƒ1,89
Schoudercarbonade . . 500 gr. ƒ1,65
Doorr. varkenslappen (mager)

500 gr. ƒ1,40

VOOR DE SNERT:
Hamschijf 100 gr. ƒ0,25
Krabbetjes 100 gr. ƒ0,25
Pootjes 100 gr. ƒ0,10

Rosbief

Kalfsfricandeau(stukje) 500 gr. j 2,25

Kalfslappen 500 gr. ƒ1,89
Kalfsfriclappen 500 gr. ƒ2,10
Kalfspoulet 500 gr. ƒ1,85
Kalfsgehakt 500 gr. ƒ1,85
Kalfshaxe (± 1 kg.)

voor scep en ragout, per stuk ƒ0,95
Saucijzen 500 gr. ƒ1,80

SPECIALITEIT:
Ossetcng 500 gr. ƒ1,75
Kalfskalkoentjes 500 gr. ƒ2,25
Lardeerspekjes (voor wild)

100 gr. ƒ0,35

Fijne vleeswaren:
Paté de Foie Gras 100 gr. ƒ0,59
„Sauc. de Boulogne 100 gr. ƒ0,59
Fijne cervelaatworst . . 100 gr. ƒ0,59
Grove snijworst 100 gr. ƒ0,55
Salami 100 gr. ƒ0,74
Bacon 100 gr. ƒ0,65
Prccureurspek 100 gr. ƒ0,55
Boerenworst 100 gr. ƒ0,44
Gelardeerde lever 100 gr. ƒ0,58
Pekelvlees 100 gr. ƒ0,48
Leverkaas 100 gr. ƒ0,44
Berliner 100 gr. ƒ0,47

Gebr. Rosbeaf 100 gr.

Gebr. fricandeau 100 gr.

Rookvlees 100 gr.

Zure zult 100 gr.

Leverworst „speciaal" 100 gr.

Echte Geld. Ham 100 gr.

Geld. rookworstjes 100 gr.

Grove rookworstjes . . 100 gr.

Grove Gron. worstjes 100 gr.

Kinnebakham 150 gr.

Volop hondenvoer,
mergpijpen en knoesten!

ƒ0,55
ƒ0,60
ƒ0,65
ƒ0,30
ƒ0,25
ƒ0,54
ƒ0,44
ƒ0,48
ƒ0,56
ƒ0,45

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN!
Indien mogelijk, belt U vóór Zaterdag en Uw bestelling

wordt PRIMA VERZORGD!

Slagerij-Snackbar GAUS
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Uw Zandvoortse dealer

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323

levert U gaarne Uw

Bromfiets
Scooter of Auto
Deskundige voorlichting.

100%) SERVICE!

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen
Betaling óók in overleg.

Tevens Uw adres voor leren motor-
kleding en alle geyjenste onderdelen

U kunt voor
de Kerstdagen

Uw

TELEVISIE
nogin huis hebben !

Vanaf ƒ895,—, 43 cm. beeld.

RADIO met absolute ruimtelijke
weergave. 2 luidsprekers in .toestel.

1 losse luidspreker. Compl. ƒ399,—

.

Electro-Technisch
bureau J. KEUR

BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914

Succes agenda's
Zak-agenda's

Dag., week-, maand- KalOHdOrS
Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.SVS.VAN DEURSEN
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

Klaas de Voogd
Reiswagen SPOORBUURTSTRAAT

Opkoper van couranten, tijdschrif-

ten, lompen, metalen enz.

wenst zijn geachte clientèle

vrolijke Kerstdagen en een
voorspoedig gelukkig Nieuwjaar

Met de Kerst
Natuurlijk een paar nieuwe SCHOENEN

en SOKKEN van

HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT
Tevens een ballon cadeau!

99Watt $M gaet, of taatr gjjij gtaet,

S&eöencït üat men W gaeöe gïaet"

Alléén door

corsetten, gaine's en beha's
te dragen, kunt U elke critiek op Uw figuur doorstaan.

WALA is een merkartikel en is toch niet duur,

vergelijkt U de kwaliteit, pasvorm en prijzen eens.

Na korte tijd dragen bemerkt U dat WALA voor U
onmisbaar is.

•• de speciaalzaak

WALA corsetterie

Mevr. PETERS-SMIT, Gr. Houtstraat 1 1

Tel. 1 0605

Gedachtig de zegswijze

„Kleine geschenken onder-

houden de vriendschap"
wacht U bij aankoop

boven f 10,—

een charmant
KERSTGESCHENKJE

'FmiüE-iMBMïmm
STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Kerst-
programma

Vanaf Vrijdag 23 t.tn.

Zondag 25 December (Ie Kerstdag) 8 uur

JOSÉ FERRER - MERLE OBERON - HE-
LEN FRAUBEL - WALTER PIDGEON en
TAMARA TOTJMANOVA in :

Diep in mijn hart
„Deep in my heart", fis het relaas van de
roemrijke loopbaan van de befaamde Ame-
rikaanse operette - componist Sigmund
Romberg In technicolor M.G.M.

Toegang alle leeftijden

Vanaf Maandag 26 December (2e Kerstdag) t.tn.

Woensdag 28 December 8 uur

DAN DURYEA - JEFF RICHARDS - KEE-
MAN WYNN - JARMA LEWIS en. JOHN
HUDSON in :

De schrik
van de Arizona

Een krankzinnige machtswellusteling ter- |f
roriseert de gehele landstreek.

Jn technicolor M.G.M. Toegang 18 jr.

Donderdag 29 December 8 uur (slechts 1 dag)

JOSEPH COTTEN - ' VALLI - ORSON
WELLES - TREVOR HOWARD - PAUL
HORBIGER en ERNST DEUTSCH in :

The third Man
De wereldberoemde en overrompelende
succesfilm van Carol Reed. 14 jaar.

Beide Kerstdagen 2.30 u. speciale familie-matinee

Wij presenteren U de oer-komische film:

1955
Bontlaarzen
Schoenen
Pantoffels

Brossois, Grote Krocht

Leve de samba
met BUD ABBOTT en LOU COSTELLO.

Alle leeftijden.

Dames, hier volgt de Kerstrreclame van:

Slagerij Henk van Eldik

i

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682

Doorr. Runderrollade f 2,— 500 gr.

Magere Runderrollade f 2,40 „ gr.

Lende rollade f2,50 „ gr.

Varkensrollade v.a. f 2,50 „ gr.

Prachtige riblappen f 2,25 „ gr.

ONZE KERST-VLEESWAREN-RECLAME:

I

150 gr. gelard. lever 90 et.

150 gr. bacon 90 et.

150 gr. rauwe ham 95 et,

150 gr. ontbijtspek . i . . .50 et.

150 gr. pekelvlees 68 et.

150 gr. cervelaatworst . 80 et.

Ons bekende soeppakket:

150 gr. cornedbeaf .

150 gr. pork
250 gr. Geld.gek.worst .

150 gr. hampastei .

150 gr. ham
200 gr. heerl. leverworst

.60 et.

,50 et.

85 et.

.68 et.

.85 et.

50 et.

Verder voorradig: grote sor-

tering vleeswaren in blik, o.a.

ham, smac, Pick-ups, knak-
worst, leverpastei, enz.

100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en 1 mergstaafje 90ct.

P. SCHAAP
Kruidenierswaren
HALTESTRAAT 36

Comestibles
TELEF. 2215

Voor de
feestdagen

Amerikaanse patent, de fijnste soort, 500 gr. 30 et.

id. (verpakt) 36 et.

Honings bakmeel, dubbel pak 79 et.

„ cakemeel „ 45 et.

Blanke rozijnen, p. 100 gr. 22 et. - Gew. p. 100
gr. 20 et. - blauwe rozijnen p. 100 gr. 15 et.

Krenten, p. 100 gr. 25 et. - sucade p. 100 gr. 50 et.

Orange snippers, p. 100 gr. 50 ct._- Geconfijte
kersjes per zakje 65 et. - Gember p. 100 gr. 65 et.

Gember (gesneden) p. busje 100 et - „Sunmaid"-
rozijnen, p. pak 80 et. - Sardines v.a. p. blik 45 et.

Borrelworstjes p. blik ƒ1,05 - Knakworstjes p.

blik f1,10-/2,- - Frankforter worst gr. glas ƒ2,50.

Grote em kleine flacons GEHAKT BALLETJES.
Delftse sla-olie p.fl. ƒ1,68; ld. (gewoon) pil. ƒ1,40
Kleine en grote Toast; hiervoor Kips leverworst,
Saks, Leverpastei - De fijnste vette kaas p. 100
gram, 33 et. (Ook belegen en oude kaas).

VOOR DE BORREL:
Pakjes en blikjes zoute pinda^s - Zoute en kaas-
bolletjes. - Nïbb-Its.
Onze Geld. rauwe rookworst, iedere dag vers !!

IJsseldijk 100 gr. 58 et. Stegeman 45 et. Olba 45 et
ZALM, 1/2 blik ƒ0,95—ƒ1,10—ƒ1,25
John-West Zalm ... .1/1 blik ƒ4,20; 1/2 blik ƒ2,50
DELMONTE ZALM per 1/1 blik ƒ3,50.

.

(ook per half blik verkrijgbaar)
CALVE-MAYONAISE, per tube ƒ0,58

id. 1/1 flacon ƒ1,38; 1/2 flacon ƒ0,80
Grote sortering vruchten in blik en glas.

Haal voor de feestdagen
gezelligheid in Uw huis!

TELEVISIE
Erres, Philips of Telefunken

RADIO
Erres, Philips, Telefunken, Grundig.

Voor moeder:
Een electr.WASMACHINE v.aJ159,-
Een electr. STOFZUIGER (gr. sort.)

Een aardige theekast of boekenkast,
een deken, bedstellen, een aardig
kleedje of tafelkleed. Ach wij heb-
ben zoveel en U weet:

DE KL. BIJENKORF is altijd

voordeliger. Ook op gem. bet. cond.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5 — TELEFOON 2658

V slaagt altijd en ... V slaagt beter!

Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd

!

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2150
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Nog een
De traditie getrouw willen we in

dit laatste nummer- van 1955 nog
éénmaal terugblikken op het jaar
dat achter ons ligt. Uiteraard slechts

wat de hoofdzaken- betreft, omdat
hst te vèr zou voeren, tot in de
details na te 'gaan, wat 1955 Zand-
voort bracht. 1955 was zeker voor
de badplaats geen schokkend jaar,

.geen gebeurtenissen van historische
aard deden zich voor. Véél meer
was 1955 een jaar van voorbereiding,
een jaar van plannen, op velerlei

gebied. Wij denken aan het grole
plan voor de bebouwing van de
NToordboulevard, aan de plannen op

, verkeersgebied, aan de plannen
voor de vervanging van tram door

• bus en aan' de plannen voor tunnel-
bouw aan de Zandvoortselaan bij

het station Heemstede-Aerdenhout.,
Plannen voor de 'Kerkstraat ^en
omgeving, om dit oude dorpscentrum
een méér historisch " aanzien te

geven, plannen voor de bouw" van
'een nieuw postkantoor, "een. nieuw
station, wat een plannen ontstonden
in het nu afgelopen jaar of werden
verder uitgewerkt. 1955 werd een
jaar, dat kenmerkend zal blijken te
zijn voor Zandvóorts .ontwikkeling
in de nabije toekomst

Daarnaast was 1955 een jaar, dat
zich kenmerkte door een uitzonder-
lijk goedi seizoen,^ een seizoen, zoals
dat slechts zelden wordt meege-
maakt en dat dit jaar niet beter
had kunnen vallen, omdat de „mooi-
weer periode" als één aaneengeslo-
ten geheel viel in Juli 'en Augustus,
dus -• midden in , het

a
hoogseizoen.

Een^ Jcoud „.-.en.- ' uitermate -. slecht,

voorseizoen- ging"eraan (Vooraf, "niet
slechte Paas- en Pinksterdagen- en
een druilerige, koude Hemelvaarts-
dag en een felle zomerstorm op 18
Mei, die een gedeelte van het ten-
tenkamp verwoestte.
Opnieuw bleek dit jaar, dat de

trek naar Zandvoort steeds groter
wordt. Een stroom van vreemde-
lingen bezocht de badplaats, waar-
onder een enorm aantal West-
Duitsers,., waardoor de verkeers-
moeilijkheden zich ophoopten en
speciaal het parkeervraagstuk een
probleem werd. Dat ondanks alle
voorzorgen, de zee haar tol eiste en
een drietal baders verdronk, wierp
een schaduw over de zomervreugde,
doch mag zeker niet geweten, wor-
den aan het vrij 'baden en zwem-
men langs het gehele strand, dat dit
jaar voor het eerst deze enorme
drukte onderging en - uitstekend
bleek te voldoen. Dit alles ter
inleiding. Volgen wij nu het jaar in
't kort van maand tot maand.

ude jaar
an „'t Helm". Op 8 Maart zette
andvoorts burgemeesterMn rëstau-
ant Rinkel zijn plannen ^uiteen om
an de Kerkstraat en omgeving een
éér historisch cachet " te • geven
oor bestuur en leden « van de
inkeliersvereniging „:t l Centrum".
p 15 Maart volgde "weef .een
aadsvergadering, nadat op-?Zater-
'ag 12 Maart de nieuwe £$>aarkas-„
oningen achter de Dr. ''Gerke-
traat door burgemeester Mr. H.M.
an Fenema aan de' bewoners wa-
en overgedragen. Een filmavond
an „'t Helm" had plaats ,. op 24
"aart en op 30 Maart vierde ' de
andvoortse afdeling van de Chr.
ouwbedrijfsbond onder ' grote be-
angstelling haar eerste lustrum.

<£&

18de,de "eerste raadsvergadering met
een optimistische Nieuwjaarsrede
van de burgemeester.- Zr. Lien „van*

Dijk nam op Woensdag 26 Januari
afscheid van, Zandvoort als wijk-
zuster wegens overplaatsing naar
Haarlem en in hotel Bouwes gaf de
toneelvereniging „Phoenix" op Za-
terdag 29'Januari een zéér geslaagde
internationale cabaret-avond.

JANUARI. Op de 4de werd de
heer J. Wesselius, in leven oud-
hoofd van de Julianaschool ten
grave gedragen. Een algemeen ge-
acht man, die véél voor het Chris-
telijk onderwijs in Zandvoort be-
tekende, ging met hem heen.
„'t Helm" opende het Nieuwjaars-
programma met de filmavond „Drei-
groschenoper" op 6 Januari. Op 8

Januari bracht de operettevereni-

.WURF-PRAET"

JWULLUM v.d. WURFF:
van 't zellefdeü

J
-\ FÊBRaAjkir'Öp1 T^Éëbruarï-Wïi
cërteerde oiidër auspiciën van „'t

Helm" het Noordhollands Philhar-
monisch orkest in theater Monopole
en op 10 Februari had in het raad-
huis de eerste bijeenkomst plaats
van het comité „Viering bevrijdings-
dag" in welke vergadering tot een
grootscheepse feestviering werd
besloten. Op 16 Februari oogstte
Adrie van Oorschot véél succes met
de cabaret-revue: „Wij nemen 'n

snipperdag" georganiseerd door de
Zandvoortse bestuurdersbond. Op
18 Februari vond de jaarlijkse
bloedafname-avond plaats in hotel
Keur, georganiseerd door de plaat-
selijke afdeling van het Rode Kruis
en Dinsdag 22 Februari bracht op-
nieuw een raadsvergadering.

MAART. W. Molenaar nam op
1 Maart afscheid van de P.T.T. en
werd gehuldigd voor een 40-jarige
dienstperiode; 3 Maart bracht een
viool-recital van Wim. Noske, in het
kader van het culturele programma

HOTSL BOUWSS
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

APRIL. Het voorjaar begon, zich
deze maand aan te kondigen. Het
werd de maand waarin onze'ver-
'enigingén, die ook dit, jaar alle weer
zulk» uitermate verdienstelijk werk
'leverden, hun winterprogramma's
gingefi besluiten. Met een zéér. ge-.

slaagdV,muziek-festival"»iets"nieyws
op dit_^ gebied in onze gemeente,
was dit het "geval - met de Zand-
voortse accordeonvereniging op 2
April en met de toneelvereniging,
„Cp hoop van zegen" met een;óp-
voering van „Zijn afgod" op 1?April.
Op 2 April herdacht eveneens mej.
A. H. Jansen haar zilveren,jubileum

Dagelijks
Diner-Dansant

Zaterdags en Zondags
uitgebreid internationaal
CABARET-PROGRAMMA

ZONDAGS MATINEE
*

Zaterdagavond "uitsluitend

SYLVESTER SOUPERS
Aanvang 9.30 uur.

•
Optreden van

PAULETTE FONTAlNE
Franse chansonnière

*

LOS VASQUEZ
Het toppunt van

Spaans temperament

•

FELOVIS
Jongleur act

*
Orchestre TOM BOOT

•
Reserveert tijdig Uw tafel!

COTILLONS - SURPRISES.

Inl. K 2507 - 3046.

werd haar deel. De beide Paasdagen
op 10 en 11 April brachten — in
tegenstelling tot 1954, toen het
prachtig weer was, — Zandvoort
geen bijzondere drukte. Het .waren
kille, druilerige dagen, die de
vreemdelingen weg hielden. Een
film-avond van „'t Helm" had plaats
op 14 April. De hervormde jeugd-
vereniging „De vliegende schotel"
gaf voor het eerst acte de présence
met een zéér geslaagde propaganda
avond op 16 April. Op dezelfde
avond concerteerde de Zandvoortse
muziekkapel voor het eerst in
nieuwe uniformen tijdens een, gala-
concert, dat een enorm, succes werd.
De zo geslaagde autosprints en be-
hendigheidsproeven op 2de Paasdag
door de R.A.C.-west op ons circuit
georganiseerd, waarmede het ren-
seizoen werd ingewijd, mogen zeker
niet onvermeld blijven en evenmin
de jubileum-wielerwedstrijden ter
gelegenheid van het gouden jubi-
leum van „De Kampioen" op 17
April. Een grote gebeurtenis werd
de aankomst van „De ronde van
Nederland" op Zaterdag 23 April,
evenals het vertrek op Zondag 24
April. Zaterdag 23 April werd even-
eens belangrijk door de jaarlijkse,

zéér geslaagde uitvoeringen van
O.S.S. De raad kwam in deze week
op de 19de bijeen. Dinsdag 26 April
stond de Zandvoortse ' operette-
vereniging op de planken met de
operette „Grafin Maritza" en „'t

Helm" bracht Georgette Hagedoorn
op 28 April in Monopole.

8IJ DE INTREDE VAN HET NIEUWE JAAR

MEI. De maand Mei zette in met
de jaarlijkse 1 Mei viering van de
afd. Zandvoort van de P. v.d. A.,

waarna op 4 Mei een indrukwek-
kende herdenking van de gevallenen
voorafging aan een zéér geslaagde
en spontane viering van de bevrij-
ding op 5 Mei, die tieni jaar geleden
plaats had. Het werd een feest,

Bl'ank
t
en -onbesmet als een Hollands winterlandschap in onge-

repte " schoonheid, waarvan bijgaande foto zulk. een treffend
~ 'voorbeeld' 'biedt, en nog niet bezoedeld door de mensen, ligt

>' het nieuwe 'jaar, ,ligt 1956 vóór ons. ; -

-' ' Nog , slechts^enkele"' ogenblikken ^scheiden ons van^de overgang
'u„van$iet'oudj:,$Qar hei,nieuwe; En_ straks, wanneer" op -Oudejaars-
"~

' avond de fefö/c"'iïaar~~laatsfe ~twdalf-~'èld'ffen''doefr~-hGtèn'^&an~zijTÜ'.<

we plotseling andere mensen, bezield met' goede voornemens en
staande, op de drempel van het nieuw begonnen jaar, ligt dat
jaar vóór ons als een nieuw tijdperk, dat we slechts aarzelend
binnentreden, omdat het nog in klare reinheid ons tegemoet
treedt en wij het zo goed weten, dat de tijd ons gegeven werd om
die te gebruiken en dat het aan ons ligt, wat we ervan maken.
En we weten het zo goed, dat het de mensen zijn, die deze tijd

bezoedelden met hun misbruik van de tijd. Dat wij het zijn, die
elk jaar opnieuw deze tijd niet gebruiken, zoals God dat wil.

Dat wij ons verliezen in allerlei gebeuzel, in achterdocht, in
haat en nijd, in wantrouwen en jaloezie, elk jaar opnieuw knoeien
unj met de tijd en verknoeien wij vele kostbare uren.
Daarom is het goed, dat elk jaar opnieuw wij herinnerd wor-

den aan de wenteling der uren in de eeuwigheid. Het is een. cou-
frontatie met de tijd en elk jaar opnieuw een waarschuwing, om
die goed en weldoordacht te besteden. Want wat is op zichzelf
in de eeuwigheid een jaar? Guido Gezelle omschreef in enkele
regels zo fijntjes dit verglijden van de tijd op Nieuwjaarsmor-
gen 1885:

't Nieuwjaar! Och, 't is altijd 't oude:
zitten beven van de koude;
dan deur slijke en moze (modder) gaan;
later, in de zonne braên;
als het zwijn zit in de kuipe,
't keerske brandt al in de puipe (blaker)
en, van zo de winter fluit,

't keerske is dood en 't jaar is uit!

Een flits in de eeuwigheid is elk jaar opnieuw en tóch, hoe
lang lijkt het wanneer het zich komt melden.
Mogen ook wij in Zandvoort er bij de intrede van 2956 ffoed van

doordrongen zijn, dat de tijd ons gegeven werd, om die te ge-
bruiken, wel te gebruiken en dat er in een jaar héél veel goeds,
maar óók héél veel kwaads kan worden tot stand gebracht.
Aan ons mensen is de keuze! En dan hoop ik, dat 1956 voor U

en voor mij een in alle opzichten goed jaar mag zijn, een jaar,

waarvan we na afloop kunnen zeggen dat het welbesteed was,
een jaar, waarop bovenal Gods onmisbare Zegen moge rusten.

Lezer, lezeres, ik wens U van harte een gelukkig en voor-
spoedig 1956, zowel voor U persoonlijk als in het algemeen
belang van onze plaats van inwoning, die ons zo lief is en waarin
en waarvoor nog zo veel, zo héél veel moet gebeuren. K.

speciale coupe
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permanent-wave f 17,50

Joh. A. Suykerbuyk n.v.

Coiffures - créations.

THORBECKESTRAAT 11
ZANDVOORT - TEL. 3382

Wy wensen al onze cliënten,
vrienden en kennissen van
harte een GELUKKIG en

VOORSPOEDIG 1956.

waarmede het comité van voorbe-
reiding grote eer inlegde. „Phoenix"
besloot haar toneelseizoen met een
opvoering van „George en Margaret"
op 7 Mei. Toon Jansen, Zandvóorts
oude jachtopziener vierde onder
grote belangstelling zijn gouden
huwelijksfeest op 11 Mei. Het eerste
lustrum van de Zandvoortse zwem-
club „De zeeschuimers" werd op 14
Mei gevierd. 18 Mei bracht tijdens

een felle storm grote schade aan het
tentenkamp Vele tenten werden
totaal, andere gedeeltelijk door het
geweld van wind en golven weg-
gevaagd. Een groots opgezette hulp-
actie bracht later steun aan de
getroffenen. Super-spanning, waar-
bij alle bestaande records wederom
werden gebroken, brachten de grote
internationale motorraces op 22 Mei.
Op 25 Mei volgde weer een raads-
vergadering, terwijl aan de vóór-
avond van Pinksteren met véél
ceremonieel een charmante zee-
meermin uit zee werd gevist en in

tAiomf naar het Raadhuis gevoerd,
ééh en ander ter inleiding van het

zomerseizoen. Tegelijkertijd werd
des avonds aan het einde van de
Zeestraat een klein Lunapark ge-
opend. Fraaie sportwagen-races
hadden plaats op Zondag 29 Mei
(lste Pinksterdag) georganiseerd
door de Nederlandse auto-renver-
eniging, gevolgd door een korfbal-
festival op 2de Pinksterdag, welke

(Vervolg: pao. 2; Ie kolom)

MAANDAG a.s. 2 JANUARI
om 9 uur begint onze

opruimmg
Fantastische koopjes!

Ziet onze etalage.

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a - Telef. 2099
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Ford Fairlane - Opel Kapitan - Ford Zephyr
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Adres: Boulevard Paulus Looi 97 - Zandvoort - Telefoon 31 52

(Vervolg van. p*c. 1).

dag besloten werd met het uitge-

stelde vuurwerk van 5 Mei, het enige
vuurwerk, dat Zandvoort in seizoen
1955 te aanschouwen kreeg. Ook
deze beide Pinksterdagen brachten
geen noemenswaardige drukte in

onze gemeente, het weer was daar-
voor te guur en te slecht.

JUNI. De maand Juni bracht de
bekende zangeres Aafje Heynis in

Zandvoort, tijdens het kerkconcert
van het Hervormd kerkkoor op Zon-
dag de 5de, het werd een onver-
getelijke avond! Zondag 12 Juni
bracht grote drukte in onze ge-
meente door de jaarlijkse sterrit

van de bond zonder naam, die

wederom naar Zandvoort voerde.
Het werd een machtige manifestatie
van naastenliefde, door pater W.
Loop en de zijnen georganiseerd.
In ijzige kou maakten we daarna
de eerste openlucht filmvoorstelling
mee aan de vóór-avond van de
Grand Prix op Vrijdag 17 Juni
tijdens de vertoning van „De over-
mcedigen"'op het circuit. Op Zater-
dag 18 Juni volgden daarna zéér
geslaagde windhondenrennen in het
Kennemer sportpark. De „Grand
Prix" op Zondag 19 Juni werd door
een onbetwistbaar overwicht van
Mercedes met als overwinnaar Fan-
gio tot . een vrij saaie vertoning,
hoewel het enorme ren-werk be-
wonderenswaardig was en na de
ramp van „Le Mans" de veiligheid

van ons circuit overduidelijk werd
gedemonstreerd. Hoofdzaak was, dat
dit evenement een recordaantal be-
zoekers opleverde. Op 24 Juni had
in het raadhuis de gelduitreiking
plaats aan de door de stormramp
van 18 Mei getroffen kampeerders,
terwijl een prachtige show van ras-
houden door de Kenn. Kinologen-
club op Zondag 26 Juni in hotel
Bouwes door stralend zomerweer
begunstigd werd. Op Dinsdag 28
Juni had een raadsvergadering
plaats en op Woensdag 29 Juni over-
leed oud-wethouder A. J. van der
Moolen. De maand Juni werd be-
sloten met het verblijdend bericht,

dat Zandvoortmeeuwen de volgende
competitie in de tweede klasse zou
uitkomen.

COMESTIBLES en DELICATESSEN
(v.h. Kaaspaleis)

GROTE KROCHT 20a - TEL. 2113

JULI. Een zéér geslaagde tiende
Zandvoort-estafette opende op Za-
terdag 2 Juli deze eerste maand van
het hoogseizoen. Een onvergetelijk
piano-recital bracht onder auspiciën
van ,,t' Helm" de pianist Theo
Bruins op 7 Juli in het Patronaats-
gebouw. De seizoen-zomerconcerten
werden op Zaterdag 9 Juli geopend
met een concert door de Zand-
voortse muziekkapel. De wedstrij-
den voor het amateurkampioenschap
wielrennen op de weg werden op
het circuit gehouden onder grote
belangstelling op Zondag de tiende,
een dag, die tevens de top-Zondag
werd van het gehele seizoen door
een enorm druk bezoek als gevolg
van het v/arme en stralende zomer-
weer. De heer D. van Noort her-
dacht op 14 Juli onder grote be-
langstelling zijn 25-jarig jubileum
in gemeentedienst. Dezelfde avond
steeg het enthousiasme ten- top bij

het eerste concert van de Tyroler
kapel, in het kader van de door
stichting „Touring Zandvoort" ge-
organiseerde zomeravond-concerten,
gevolgd door een optreden van onze
Zandvoortse kapel op Zaterdag de
16de. Een show van badpakken, op
het terras van hotel Bouwes had
plaats op Zondag 17 Juli, de dag,
waarop óók snelheidsproeven door
de M.G.-carclub van België op ons
circuit werden gehouden. De Tyroler
kapel vervolgde haar succes met
een uitvoering op Donderdag 21 Juli.

De eerste zandbouwwedstrijd had
plaats op Woensdag 27 Juli, des
avonds volgde een zwemfeest in
Riche-bad. Donderdag 28 Juli bood

„'t Helm" weer een kamermuziek-
avond in het Patronaatsgebouw,
ditmaal verzorgd door Herman
Krebbers, viool en Marinus Flipse,

piano, een prachtige avond met
hoogstaande kunst, de accordeon-
vereniging „Zandvoort" concer-
teerde op Vrijdag 29 Juli en op
Zondag 31 Juli hield de H.S.V. „De
Kampioen" haar sport-feestviering
ter gelegenheid van haar gouden
jubileum op ons circuit. Het was
vooral het slot van de maand Juli

dat zich kenmerkte door uitzonder-
lijk fraai weer.

Voor stokvis
ZOUTE VIS en

DIEPVRIES KABELJAUW FILé.

Vishandel H. SCHUT
Kerkstraat 21 - Telefoon 2121

AUGUSTUS. - De top-maand
Augustus bracht op Maandag de
lste een concert van het Engelse
jeugdkorps „The Boys brigade". Op
de 3de opende de Zandvoortse afd.

een groots opgezette bazar in het
Patronaatsgebouw, gewijd aan die-

renbescherming. Donderdag de 4de
concerteerde wederom de Tyroler
kapel en Zaterdag 6 Aug. de IJmui-
der harmonie. Gecombineerde mo-
tor- en sportwagenraces hadden
plaats op het circuit op Zondag de
7de en de nieuwe U.L.O. school werd
aanbesteed op Maandag 8 Augustus.
De tweede Zandbouwwedstrijd van
stichting „Touring Zandvoort" had
plaats op Woensdag 10 Augustus,
de postfanfare uit Haarlem trad op
in de muziektent op Zaterdag de
13de. Een veelbelovend en uiter-

mate spannend evenement werd de
voortreffelijke terrein-rit, georgani-
seerd door de motorclub Zandvoort
op Zondag 14 Augustus, een evene-
ment dat grote perspectieven voor
de toekomst opende. Het jaarlijkse

handbal-tournooi had diezelfde dag
plaats. Triomfen vierde de Tyroler
kapel op Donderdag 18 Augustus
met de medewerking van Kees Stet.

Zelden zagen we het zó druk op ons
Raadhuisplein en in laaiende hitte

bood stichting „Touring Zandvoort"
op Zaterdag de 20ste een concert
door de Koninklijke Militaire kapel'

op de Rotonde, dat één der hoogte-
punten van het seizoen werd. Des
avonds concerteerde op het Raad-
huisplein de Zandvoortse muziek-
kapel. De finales vani het jaarlijkse
voetbaltournooi om de zilveren wa-
tertoren werden gespeeld op Zondag
21 Augustus. „The sunny boys band"
trad op op Donderdag de 25ste, ter-
wijl de serie zomeravond-concerten
besloten werd met een optreden van
de Zandvoortse muziekkapel op
Zaterdag 27 Augustus. Zondag de
28ste bracht geslaagde reddings-
demonstraties op ons strand bij bad
Zuid met behulp van eenj helicopter,

op Dinsdag 30 Augustus vond een
raadsvergadering plaats, terwijl een
uitbundige Koninginnedagviering
deze top-maand 1955, waaraan we
de meest dankbare herinneringen
bewaren, besloot.

Iedere Donderdagavond 8 uur

MOSSELEN ETEN
bij

La Mer, Zeestr. 26
Geopend tot 1.30 uur 's nachts

SEPTEMBER. - Na de enorme
zomerdrukte bleef het de eerste
weken van de maand September
door aanhoudend mooi zomerweer,
nog vrij druk, al was de overgang
naar het na-seizoen duidelijk merk-
baar. Donderdag 1 September nam
Zandvoorts oude omroeper, de heer
K. Zwemmer, op het raadhuis offi-

cieel als zodanig afscheid en ver-
dween een eeuwenoude traditie uit
onze gemeente. In hotel Bouwes
kwamen de burgemeesters van
Noordholland in jaarvergadering
bijeen op Donderdag de 15de. Op Za-
terdag 17 September opende onze

burgemeester de prachtige nieuwe
gemeentelijke sportvelden „Duin-
tjesveld" binnen het circuit. Onze
verenigingen troffen voorbereidin-

gen voor het winterseizoen, dat ge-

opend werd met een uitvoering van

de toneelvereniging „'t Voetlicht"

op Zondag de 25ste in het Patronaat

met een cabaret-avond. De heer

Slegers herdacht deze maand zijn

40-jarig lidmaatschap van de raad

en onze gemeentesecretaris zijn zil-

veren huwelijksjubileum. Beiden
werden op hartelijke en spontane

wijze gehuldigd. De handelsvereni-

ging kwam de 29ste voor het eerst

in het nieuwe winterseizoen in hotel

Keur bijeen en het Instituut voor
arbeidersontwikkeling opende in

„De Rotonde "haar culturele winter
avonden-programma met een lezing

met film over beeldhouwkunst.

OCTCBER. Woensdag 5 October

werd in een feestelijke bijeenkomst

het comité „Viering bevrijdingsdag"

officieel ontbonden. „'t Helm"
opende haar winteravond-program-
ma met een optreden van het

ensemble Cruys Voorbergh met het

cabaret van licht en donker. Een
prachtige avond, gewijd aan het

leven van Dr. Albert Schweïtzer,

bood „De vliegende schotel" op Vrij-

dag de 21ste'. Op 25 October volgde
wederom een raadsvergadering. De
Zandvoortse accordeonvereniging
vierde haar lste lustrum met een
feestconcert op Zaterdag 29 Oct.

De toneelverenigingen „Phoenix" en

„Op hoop, van zegen" openden hun
nieuwe seizoen resp. op 29 en 27 Oct.

><

NOVEMBER. November werd de
maand van de uitvoeringen aan de
lopende band. „'t Helm" bracht op
1 November het Negro-Maranatha-
kwartet met voordracht van Otto
Sterman, de supportersvereniging
„Geel-blauw" bracht tijdens een
zéér geslaagde contact-avond o.m.

een causerie van de bekende scheids-

rechter Leo Horn op Zaterdag 5 Nov.
Kees Hana sprak voor de Zandv.
Reddingsbrigade op Dinsdag de 8ste,

de jaarvergadering van de Handels-
vereniging werd op 10 November in

hotel Keur gehouden. De toneel-
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i %am i\ ^aJ? La
», TELEF.^2640.

Showroom 'Kostv'eflorenstr.66b

groep „Sandevoerde" gaf acte de
prèsence op Zaterdag de 12de met
„Het Mannion Mysterie" en de
motorclub „Zandvoort" hield haar
jaarlijkse stippenrit op Zondag 13

November. Een prachtige uitvoer
ring van Romberg's „The Dessert
Song" gaf de Zandvoortse operette-

vereniging op 14, 15 en 17 Nov.
Op 15 en 16 November behandelde
de raad de begroting voor 1956. Een
leuke familie-avond bracht de Chr.
besturenbond op Dinsdag 22 Nov.
en op Woensdag de 23ste hield Sint
Nicolaas zijn jaarlijkse glorieuze
intocht in de badplaats. „Wim Hil-
dering" opende haar toneelseizoen
op Zaterdag 26 November met
„Madame Tic-Tac", waarna in Mo-
nopole op Maandag 28 ~Nov. het
Nederlandse volkstoneel voor de
Zandvoortse bestuurdersbond een
prachtige opvoering bracht van
Agatha Christie's „De kroongetuige".
De fraaie modeshow van Nelly Klugt
op Zaterdag 26 November in hotel
Bouwes mag zeker evenmin onver-
meld blijven.

<f
DECEMBER. De maand December

opende met zéér geslaagde school-
Sint Nicolaasfeesten op Donderdag
de lste in theater Monopole. Het
belangrijkste gebeuren in deze
maand was ongetwijfeld de spon-
tane huldiging van Zandvoorts hon-
derdjarige, tante Jans, op 9 Dec.
Wij kunnen niet nalaten, U nog een
laatste foto van dit gebeuren, die
wij expres voor dit overzicht be-
waarden, te tonen, n.1. ons stralende

Electro Radio-
Technisch bureau J. KEUR
BURG. ENGELBERTSSTR. 64 - TELEF. 2914
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Radio-distributie en telefoon, ƒ 43,25 per maand.
Br. m. aanbiedingen voor huis in Zandvoort of
omg.: H. G. v. Loon, Hoofdweg 4462 , Amsterdam.
Telef. K 20 - 125188.
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voor Uw BRUIDS- en GRAFWERK

Voor Uw platen

alleen de beste

platenspeler!

Dan moet het een PHILHPS platen-
speler zijn. PHILIPS platenspeler
vanaf ƒ79,—. PHILIPS platenspeler
in sierlijke koffer ƒ 112,—

.

Ruime keus LANGSPEELPLATEN,
45 en 78 t.

Komt U eens luisteren in onze zaak?
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg de betaling met U.
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(Foto Bakels).

gelukkige oudje, vol bewondering
voor de prachtige taart, haar aan-
geboden door de heer Smit van
patisserie Thelia. Enorm was het
aantal cadeaux dat zij ontving, zeker
niet minder groot de spontane hul-
diging die zij uit alle lagen der
bevolking medemaakte, met als

hoogtepunt de huldiging op het
Raadhuis in de morgenuren, door
Zandvoorts burgemeester.
Op Dinsdag de 13de ontstak onze

winkelgalerij officieel haar kerst-
verlichting, hetgeen geschiedde door
'onze "burgemeester.* Deze 'nieuwe
winkelgalerij, dit jaar voor het
eerst in bedrijf, bleek voor Zand-
voorts winkelstand wel een bijzon-
dere aanwinst. Het Hervormd kerk-
koor gaf een prachtige uitvoering
„ter inleiding van de kersttijd op
Dinsdag 20 December, op welke
avond tevens de laatste raadsver-
gadering in dit jaar gehouden werd.
„Sandevoerde" bracht met de op-
voering van „Het witte legioen" op
Donderdag 22 December eveneens
een prachtige inleiding tot de
Kerstdagen, een inleiding, die be-
kroond -werd door het optreden van
de Zandvoortse muziekkapel op
Zaterdagavond 24 December met
een speciaal Kerstconcert, waar-
mede zéér veel eer werd ingelegd.
Rustige, sombere Kerstdagen be-
sloten daarna het jaar 1955, een
jaar, dat weinig schokkende dingen
bood, doch veelbelovend werd voor
de toekomst.

liprn

Het was ons onmogelijk, aan elk
detail aandacht te besteden. Het
ging ons slechts om een overzicht
in grote lijnen. Wij vergaten U te
noemen, het prachtige werk, dat
door de commissie voor huishoude-
lijke en gezinsvoorlichting geboden
werd, de vele leerzame avonden en
nuttige cursussen, die zij organi-
seerde, wij spraken weinig over het
belangrijke werk van het Instituut
voor arbeidersontwikkeling, over
onze sportverenigingen en over de
motorclub. Het zou ons tè ver voe-
ren. Wij noemden evenmin de be-
langrijke avond van 12 October,
toen onze kapel haar nieuwe instru-
menten ontving. Zo zal er méér zijn,

wat men graag in dit overzicht ver-
meld had gezien. We denken b.v.
aan de woningbouw, die gestaag
werd uitgebreid, zowel door het
verdienstelijk werk van E.M.M, als
door particuliere bouw. We ver-
zuimden U te noemen de grote ge-
beurtenis in November, n.1. de ope-
ning van het prachtige bejaarden-
tehuis „Het huis in de duinen", zéér
zeker het belangrijkste gebeuren in
dit jaar en dat wij daarom be-
waarden om dit overzicht mede te
besluiten.

1955 was voor Zandvoort een
rustig jaar, waarin op het gebied
van hoteluitbreiding e.d. weinig tot
stand kwam. Het was, zoals we
reeds aan het begin opmerkten, in
dit opzicht speciaal een jaar van
voorbereiding en plannen.

Moge 1955 ons allen gedachtig
doen zijn aan de uitspraak: „Zorg
uit het verleden te leren, hoe ge de
toekomst tegemoet moet gaan". K.

Dankbetuiging

Daar ik, door de overweldigende
belangstelling, niet in staat ben.
ieder persoonlijk te bedanken voor
de blijken van deelneming bij het
overlijden van mijn besta man

LEENDERT KONING,
wil ik langs deze weg allen mijn
hartelijke dank betuigen,

C. Koning-Keur.

Zandvoort, December 1955.
Koningstraat 15.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze lieve Vrouw,
Moeder, Behuwd- en Groot-
moeder

Frederika Louisa
van Keulen

Echtgenote van D Draijer,

in de gezegende leeftijd van
ruim 90 jaren.

D. Draijer.
G. A. Draijer.
W. J. J. Draijer-Beilschmidt

en Kleinkinderen.

Zandvoort, 29 December 1955.

Paradijsweg 9.

Liever geen bezoek.

De teraardebestelling zal
plaats hebben op Maandag 2

Januari a.s., om 2 uur n.m. op
de algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Godsdienstoefeningen

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg, hoek Emmaweg

Zaterdag 31 December, 20 uur:
Ds. A. de Ruiter.

Zondag 1 Januari 1956, 10.30 uur:
Cs. A, de Ruiter. (Voorber. H.A.).

17 uur: Dr. P. J. Richel, Heemstede.

HERVORMDE KERK
Zaterdag 31 December, 19.30 uur

:

Ds. C. de Ru. Oudejaarsdienst.
Extra collecte tot aanvulling van
de Paascollecte der Herv. Kerk.

31 Dec. 7.30 uur. „Het huis in de
duinen": Ds. R. H. Oldeman.
Zondag 1 Januari 1956, 10.30 uur:
Ds. R. H. Oldeman.

11 ^ uur: , Begroetingsbijeenkomst in,

de niéuwe 1 consistoriekamer.
'

NED. PROTESTANTEN BOND
Afd. Zandvoort - Brugstraat -15

Zaterdag 31 December, 7 uur:
Oudejaarsdienst. Voorganger: Ds.
H. A. C. Snethlage uit Rotterdam.

Zondag 1 Januari 1956: Geen dienst.

Maandag 2 Januari, 8 uur:
Nieuwjaarsbijeenkomst.

PAROCHIE H. AGATHA.
H.H. Missen 7,30, 9 uur (Hoog-

mis) en 11 uur. Des avonds 7 u. Lof.
In de week H.H. Missen 's mor-

gens 7 uur en 7.45 uur.
's Avonds 7.30 Lof. Des Zaterdags

gelegenheid om te biechten.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Dinsdagmiddag 3 uur samenkomst
in pension Dljkhoffz, Brederodestr.
43. Spr. dhr. H. Veldkamp, evange-
list, den Haag.

Burgerlijke Stand
23—28 December 1955.

Geboren: Willebrordus Ignatius,

zoon van H. van Gerven en C. M.
Hocgenbosch.
Ondertrouwd: A. Dekker én J. E.

Schreurs; J. Kuijpers Wentink en
J. H. Groenestein.
Getrouwd : H. W. Visser en L.

Snellens.
Overleden : G. van Veldhuizen,

oud 83 jr., wed. van E. C. Plas.

Televisie-service

Het kan niet worden ontkend, dat
de televisie een grote vlucht neemt.
Ock in onze gemeente' hebben zéér
velen, vooral de laatste maanden,
zich een televisie-toestel aange-
schaft.

De enorme mogelijkheden, die
deze uitvinding voor de toekomst
biedt, vraagt óók van de leveran-
ciers steeds groter kennis en inzicht.

_

De heer Frans Penaat volgde da?»- f'

om de speciale door één- -onzer
grootste televisie-fabrikanAen voor
de kleinhandelaar ingestelde tele-
visie-service dienst en beëindigde
deze cursus op succesvolle wijze.
De diverse hiervoor i benodigde

meet-instrumenten en arictere tech-
nische apparatuur wercHen na het
behalen van dit diploma » door de
heer Penaat aangeschaft, zfodatvoor
hem de televisie thans in «.echnisch
opzicht weinig geheimen mter biedt.
Wij feliciteren de heer Penaat met

dit succes, dat hem ongetwijfeld bij

de uitoefening van zijn bertep zéér
ten goede zal komen.

Nieuwjaarsreceptie
De burgemeester van Zalidvoort

en mevrouw Van Fenema-Brlantsma
stellen zich voor op Zondag lV Janu-
ari 1956 des namiddags van 3I30 tot
5 uur ten raadhuize in de raakdzaal
een nieuwjaarsreceptie te houlden.



OPRUIMING
Hnishoudgoed

Prima GRASLINNEN
LAKENS, 150x235.. 6,98, 5,48

Partö GEBORDUURDE
LAKENS, 150x160 cm "\

. 5,98

Prima 2 pers. GRASLINNEN
LAKENS, 180x235.. 8,28, 6,48

GRASLINNEN SLOPEN
1,98, 1,68

GRASLINNEN LAKENS
2 x cordon 150x235 5,98

180x235 6,98

Büpassende~SLOPENT7~l,98

Zware GRASL, LAKENS
2 x cordon 150x235 7,48

180x235 8,78

Bijpassende SLOPEN .. 3,58

Hand- en
Theedoeken

Kat. THEEDOEKEN, grote
maat, frisse ruit . . 88, 78 et

Prima halflinnen
THEEDOEKEN, iets foesch.

1,48, 1,28

Witte kat. HANDDOEKEN,
zware kwal., iets besch. 1,48

Badstof
KEUKENHANDDOEK . 1,38

Grote partij BADDOEKEN
iets besch. .. 1,98, 1,48, 1,28

Party zware Jacquard
BADDOEKEN .... 3,28, 2,78

Partij WASHANDJES 22 et

JAEGER CAMISOLES
4,48, 3,98

JAEGER DIRECTOIRS 4,68

Zuiver wollen
FANTASIE HEMDJES.. 3,98

Zuiver wollen DIRECTOIRS
3,48

DAMES DIRECTOIRS zijde

geruwd 2,48

Restanten chaxm.
ONDERJURKEN .. 2,98, 2,48

Restanten nylon
ONDERJURKEN 7,48

Aanvang:
MAANDAG 2 JANUARI

9 uur
KORT

Kindergoed

Partijtje NYLONKOUSEN
1/2 prijs

WANDEL- en KRISTAL
NYLONS nu 2,78

MERK NYLONS
zeer mooi 3,48

WOLLEN WANTEN nu 0,98

Rest. PEIGNOIRS v.a. 9,98

Dames-
ondergoed

Zware kwaliteit

SLOPEN, iets toesch.

1,78

Kat. dam. SERVETTEN
v 1,38, 1,28, 98 et

-Halflinnen SERVETTEN
1,68, 1,48

Grote partij TAFELLAKENS
damast 6,28, 4,98

Halflinnen TAFELLAKENS
prima 8,48, 7,98

Flanellen
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HOGEWEG 50
SCHROEDER

Trouwen, lange afstanden
billijke prijzen.

Wij zijn ook ingedeeld
bij 't ziekenvervoer.

Ook uw adres
Eerste Zandv. Aardappelhandel

Anrti Prinsesseweg 15
. DUL Telef. 2066

G.J. TER WOLBEEK
Verkoop van RIJWIELEN

VESTING
hulpmotoren enz.

Stofzuigers, electr. onderdelen
Betaling in overleg.

REPARATIE-INRICHTING.

'SMEDESTRAAT19

Wat voor feest of partij?
Alles VERHUREN wij!

Glaswerk, porcelein, bestekken,
tafels, stoelen enz.

F. WATERDRINKER - TEL. 2164

Groot en klein vinden

VANDERWERFFs
brood FIJN!

Administratiekantoor A. F. HEUFT
Inrichten en bijhouden v. boekhou-
dingen, - Administratieve controles.

Belastingzaken

Vermogensbeheer en -administratie

Zandvoortselaan 117 - Zandvoort
Telef. 2236

Ingezonden
Buiten, verantwoordelijkheid
der redactie.

Ongeveer drie weken geleden hebt
U een schrijven van mij opgenomen
in het Zandvoorts Nieuwsblad als

ingezonden mededeling. Dit betrof
het lastig vallen van mijn dochter-
tjes op het Mussenpad. Door U was
hierbij de kanttekening gemaakt,
dat ik met dergelijke zaken naar
de politie kon gaan.
Tegelijk met de brief die ik in-

dertijd aan U zond, had ik ook aan
de heer burgemeester geschreven.
Reeds voordat Uw blad toen uit

kwam verscheen reeds een ambte-
naar der recherche om nader na te
vragen in verband met mijn klacht,
die door hen zeef ernstig werd op-
genomen. Inderdaad is deze zaak
ook geheel door heri uitgezocht,
waar ik zeer door ben gerustgesteld
en zeker vertrouwen in de recherche
heb gekregen. Dat ik tegelijk aan
U had geschreven, kwam doordat ik
dacht dat mijn klacht niet au serieux
genomen zou worden. Dit is wel
geheel ongegrond gebleken. D.S.

Bloedafname Rode Kruis
Op Woensdag 7 Februari zal in

hGtel Keur weer de jaarlijkse

bloedafname-avond, georganiseerd
door de Zandvoortse afdeling van
het Ned. Roode Kruis, worden ge-
houden.
Het bestuur verzoekt ons, in ver-

band hiermede het volgende te
melden:
Het centraal laboratorium heeft

berekend, dat in 1956 minstens
40.000 flessen bloed zullen nodig
zijn, om aan de behoeften der zie-

kenhuizen te voldoen. Het bestuur
van de afdeling Zandvoort hoopt
daarom, dat de Zandvoortse bevol-
king zich niet onbetuigd zal laten
en roept aller medewerking in.

Aan de bloedgevers zal een op-
roepingskaart gezonden worden,
terwijl diegenen, die tot nu 'toe nog
geen bloed gaven, doch dit thans
wel wensen te doen, zich kunnen
opgeven aan het secretariaat, Oran-
jestraat 14.

Zandv. Schaakclub
De vorige week werd de uitslag

van de clubcompetitie:
Kappelhof-Bais 0-1 ; Kroon-v.d.

Brom 1/2-1/2; v. Keulen-Slijkerman
0-1; Haagen-v. Coeverden 0-1; Ter-
mes-Janssen afgebr.; Bais-Janssen
1/2-1/2.

UW P0PPENKIND ZIEK?
Brengt haar in onze Kliniek!

Reparatie aan alle soorten
poppen.

Elk onderdeel voorradig.

Akkers-Vasterman
Ged. Oude Gracht 50

HAARLEM.

Fraai Kerst-concert
Of het nu aan de nieuwe instru-

menten heeft gelegen, waarmede
voor het eerst in het openbaar werd
opgetreden, of aan het enthousiasme
dat de leden der Zandvoortse mu-
ziekkapel bezielde tijdens het open-
luchtconcert dat men Zaterdag-
avond j.1. onder leiding van direc-
teur J. J. Wildschut gaf in de mu-
ziektent op het Raadhuisplein, ter

inleiding van de Kerstdagen, zeker
is, dat de kapel met dit kerstconcert
zichzelf overtroffen heeft en het
groot aantal toehoorders een maxi-
mum aan muzikaal genieten ge-
schonken heeft. Begunstigd door
uitzonderlijk fraai weer werd dit

concert, op het in Kerstsfeer ge-
brachte oude dorpsplein tot een
stemmingsvol gebeuren, dat niet

naliet, véél indruk te maken.
Onder de titel „Kerstklokken"

werd door directeur J. J. Wildschut
een speciaal kerstprogramma samen-
gesteld, waarvoor door hem speciale
en zéér geslaagde arrangementen
werden geschreven. Nog nimmer
hoorden wij de kapel in een derge-
lijk ideaal samenspel, wijdingsvol
en prachtig van klank, waarbij
vooral het sublieme werk van clari-

netten en pistons zéér opviel.

Een hoogtepunt in , de uitvoering
was ongetwijfeld het Larghetto uit

het Concerto Grosso van Handel,
prachtig van toon verklankt, terwijl

cck de paraphrase over „Boven de
sterren" véél schoons te genieten
schonk. Het bekende Engelse kerk-
lied „Abide with me", waarmede
begonnen werd, bracht reeds direct
door een correcte opvatting de
juiste sfeer, terwijl óók een Andante
Religioso naar een lied van J. G.
Hiller voortreffelijk werd gespeeld.

Besloten werd met een twaalftal
bekende kerstliederen, met als

finale het „Stille nacht". Het wer-
den stuk voor stuk juweeltjes van
subliem samenspel, waardoor een
ideale klankverhouding ontstond,
die af en toe denken deed aan
orgelspel.

Het was slechts te betreuren, dat
dit fraai musiceren! af en toe danig
werd gestoord door langskomend
autoverkeer. Waarom de politie er
niet toe overging, voor dit uurtje
het verkeer om te leggen, is ons een
raadsel,: het zou de uitvoering aan-
zienlijk ten goede zijn gekomen,
doch hoe dit ook zij, de Zandvoortse
muziekkapel heeft met dit Kerst-
concert volen aan zich verplicht.

Erkende Autorijschool

«Zandvoort»

Auto-rijles

scooter-rijles
voor RIJBEWIJS A
(Scooter of motor)

Verkeers-
theorie

Inlichtingen en aanmelding:

THORBECKESTRAAT 17

TELEF. 3283 - ZANDVOORT

«Bridgen voor pleizier»

Dat werd Dinsdag weer een knal-
avond voor de bridgers van B.V.P.
Evenals het vorig jaar een leuke,
gezellige kerstwedstrijd en gelijk-

waardige prijzen zonder nieten en
bovendien nog een extra verrassing
voor de hoogste en laagste serie.

De uitslag werd in N.Z.: 1. fam. v.

Wonderen 64,5 p.; 2. mevr. de Jong-
hr. v. Straaten 55,5 p.; 3. fam. v.d.

Vlerk 39,5 p.; 4. mevr. Bodenhausen
hr. Gebe 39 p.; 5. mevr. v.Straaten-
hr. de Jong 36 p.; 6. dames Berk-
hout-Dirksen 35,5 p.

O.W.: 1. dames Bergeyk-Gebe 56 p.;

2. dames Claassen-des Bouvrie 48 p.;

3. dames Vleeming-Kuyters 45,5 p.;

4. mevr. Snijer-hr. Vleeming 44 p.;

5. dames Vrugt-den Belder 39 p.;

6. dames Rekké-Gebe 38,5 p.

Damnieuws
Naarmate het winterseizoen vordert,
komt in de ranglijst van de onder-
linge competitie reeds duidelijk tot

uiting.dat er fel om de punten wordt
gestreden; de uitslagen van vorige
week waren;

R. Mulder-A. Hoekema 0-2

L.Y. Vink-C. Draijer Sr. 1-1

J. Hoogendijk-L.J. v.d. Werff 2-0

M. Weber-C. Draijer Jr. 1-1

KI. Mak-J. Schuiten 0-2

A. Dekker-J. v. Dijk afg.

P. Versteege-G. ter Wolbeek 2-0

BURGERLIJKE STAND
16-22 December 1955.

Ondertrouwd:
C. Janssen en I. A. I. Rotter.

Gehuwd:
S. R. Coppiëns en T. G. Meyer.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Vrijdag 16 December hield de afd.

Zandvoort van de N.C.V.B. in de
stemmig versierde consistorie der
Herv. kerk, haar Kerstwijdings-
avond. De vele aanwezigen volgden
met grote aandacht de verschillende
punten van 't programma: de litur-

gie, 't Kerstdeclamatorium door vier
dames ten gehore gebracht, 't Kerst-
verhaal en de zang van 't koortje.
't Was 'n avond, waar met dank-
baarheid op terug gezien wordt.

Voor Oud-en
Als er één avond een feestelijke .omlijsting verdient, dan is het wel

Oud-en-Nieuw, de gezelligste avond van het jaar. Hoe goed is het dan,

te toeven in de familiekring en te genieten van allerhande uit alle

landen. Kom ook voor Oudejaarsavond naar Albert Heijn

en maak Uw keuze uit ons groot assortiment.

Albert Heijn's extra aanbieding
geldig t\m Zaterdag 31 December

ARACHIDE OLIE grote fles 129

BLAUWE ROZIJNEN 230 gram 27
ZELFRIJZEND BAKMEEL 500 gram calc 29
WITTE BLOEM 300 gram 21

POEDERSUIKER 2}0 gram 25
SLAOLIE srotefles 119

ECHTE CANADESE ZALM blik 89
SARDINES ia olijfolie 3 blikken 100

ANANAS KEITH schijven blik 78
ANANAS PONO blokjes blik 78
MANDARIJNTJES op sip blik 85
CALIF. PERZIKEN extra groot blik 187

VINOLIA Zoete Rode wijn fles 110

ADVOCAAT grote fles 249

R00MB0TER 230 gram 115

Amerik. Patent Bloem pak 500 gram 31

Cakemeel pak 500 gram 40
Korstmix pak 75
Yanillesuiker 6 pakjes 25
Rozijnen 250 gram 50 - 39 - 27
Krenten 100 gram 22 - 19

Italiaanse Sucade ÏOO gram 47
Chinese Stemgember pot 155

Snippers 100 gram 25
Geconfijte Vruchtjes 100 gram 50
Amandelen 100 gram 110 - 100

Voor welgemeubileerde toastjes

Toast pak 34 -

Leverpastei blik 53 -

Sandwich Spread Heinz pot 140

'"//• [<i '('*,. ''
ïr'ft

'1
't'i'f

Mayonnaise
/'Ik ''.ti ' Mayonnaise:

Vegetable Salad Heinz
Smeerkaas

Mayonnaisesaus Livorno
Tomaten Ketchup
Farmesaansc Kaas

blik

pak

tube

tube

tube

flacon 155

Noorse Smeerkaas pakje v.a. 45
Salami - Prtmula - Curry - Ham • Cellery - TomaJo

Bjellands Hartige Haring Hapjes
in voor/reffelt/ki sausen blikje vanaf 48

Gaffelbiter - Appetitt Sild - Sardelringen

Cocktail Snacks - Hovmester Sild

Voor een heerlijke bowl

'Aardbeien op sap Wik 72
Abrikoosjes op sap blik 75
Framboosjes op sap blik 90
Meikersen op sap groot blik 135

Grapefruit partjes DelMonte blik 85
Calif. Fruitcocktail blik 145 - 82
Ananas schijven Keith blik 165 - 78
Ananas schijven DelMonte blik 222* 118

Gemengde Vruchten mee ananas pot 1 90

Pruimen op sap pot 69
Meiwijn fles 120

Appetijtelijke hors d'oeuvres -

goedverzorgde slaatjes

Portug. Sardines in olijfolie blik 60
Makreel Naturel blik 59 - 41

Ansjovis pot 90
Mooie Rosé Canadese Zalm blik 1 15

Prachtige Rode Canad. Zalm blik 195

Gemarineerde Haring pot 50
Schelvislever blik 65

Crabmeat Chatka blik 295
Kreeft Princes Lobster blik 350

Extraatjes die de sfeer verhogen

Franse Walnoten 250 gram 75
EHtehaver m. gepelde walnoten 100 g. 50
Napol. Hazelnoten in dop 250 g. 85
Hazelnoten gepeld 100 gram 85
Tafelamandelen 100 gram 1 10

Valencia Pinda's 3 en 4 pits 250 gram 59
Gezouten Pinda's 100 gram 35
Nibb-Its, ook met kerry zak 65

Zoute Sticks «>= 30

Shells Mk 65

Bridge Kroepoek "k 40
Zoute Bolletjes bus 75

Grote sortering
kaaszoutjes Jak 40

Fijne Belegen Boeren Kaas 500 g. 169

Knakworstjes blik 110

Pick-Up worstjes ~ blik 1 15

Echte Gelderse Ham 100 gram 55

Een goed glas wijn verhoogt de
gezelligheid

Douro Port Red & White Hes 460
Conqueror Sherry fles 450
Italiaanse Vermouth fles 465 - 270
Saranto Vermouth fles 245
Samos van het eiland fles 270

Zoete Griekse Muscaatwijn fles 195

Griekse Rode Mistella fles 230

Fiësta Aperitief
'

fles 195

Advocaat goudmerk fles 420 - 220
Mulder Likeuren div. smaken fles 298
Boerenjongens pot 175

Bessenrood fles 320
Sinaasappelsap DelMonte blik 65

Grapefruitsap DelMonte blik 53

Ananassap DelMonte blik 54
Tomatencocktail fles 37

Coca Cola, Hero dranken, Bieren, Limonades

'S-.

Boffie Koffie en Thee

de krachtigste, de geurigste.

10 % lager in prijs

dan elk ander kwaliteitsmerk.

".'",

Uw Zandvoortse dealer

Jac. Versteege
PAKVELDSTRAAT 21 - TELEFOON 2323

deelt mede, dat

motorminnend Zandvoort binnenkort
een grote verrassing te wachten staat!

Nadere mededelingen volgen nog.

Voor de aanschaffing! van een

Rijwiel - Motor
Bromfiets
Scooter of Auto
Uw aangewezen adres!

Deskundige voorlichting.

100% SERVICE!

Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen
Betaling óók in overleg.

Tevens Uw adres voor leren motor-v
.

.- kleding en alle gewenste onderdelen

Succes agenda's
Zak-agenda's

Dag-, week-, maand- 0^31611 ClerS
Eerste Zandvoortse
Papierhandel en Kantoorboekhandel

F.M.VAf* DEURSEN
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2507

Wij wensen
alle mensen een jaar,

Zoals ze dit

voor zichzelf wensen!

E. JONGSMA
en Echtgenote

PAVILJOEN «DE VIJVERHUT»»
Telefoon 2538 (Eig. H. Paap)

wenst cliënten, vrienden en ken-
nissen EEN VOORSPOEDIG. 1956.

Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thtiisbezorgin)



Tijdelijke aanbieding!

50°|
o korting

Gedurende korte tijd reinigen wij

HALVE PRIJS
Indien de goederen door U be-
zorgd en weer afgehaald worden
in ons filiaal Haltestraat 39,

Zandvoort, Tel. 2810

"Volledige behandeling. Wij
garanderen een prima
aflevering, zoals U deze
sedert jaren van ons ge-
wend bent.

Vraagt onze speciale
Triplonbehandeling!

Uw kleding voor de

TIJDELIJKE PRIJZEN:

* Colbert costuum ƒ2,65

* Pantalon ƒ1,15

* Colbert ƒ1,55

* Mantelcostuum ƒ 2,65

* Japon ƒ1,95

* Rok ƒ1,10

* Mantel ƒ2,65

* Topper ƒ2,10

© ONE HOUR GLEANING SERVICE (gji

sm

Dames, onze reclame voor oud en nieuw:

Slagerij Henk van Eidik
Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682

500 gr. prachtige Osselappen en 500 gr. gesm. vet f 2,

—

Extra Oudejaarsavond pakketten:

100 gr. Ham. en
100 gr. Pekelvlees ! 95 et.

100 gr. gebr. Rosbeaf en f OCC *%A
100 gr. gek.worst S

oö **'*

ONZE VLEESWAREN-RECLAME:
150 gr. gelard. lever 90 et.

150 gr. bacon 90 et.

150 gr. rauwe ham 95 et.

150 gr. ontbijtspek 50 et.

150 gr. pekelvlees . • 68 et.

150 gr. cervelaatworst . 80 et.

Ons bekende soeppakket:

150 gr. cornedbeaf 60 et.

150 gr. pork 50 et.

250 gr. Geld.gek.worst . 85 et.

150 gr. hampastei 68 et.

150gr.'ham 85 et.

200 gr. heerl. leverworst 50 et.

100 gr. gehakt, 100 gr. poulet en

Verder voorradig: grote sor-

tering vleeswaren in blik, o.a.

ham., smac, Pick-ups, knak-
worst, leverpastei, enz.

mergstaafje 90ct.

Voor Oudejaarsavond
verzorgt

PATISSERIE <DteUICl
voor U:

SNEEUWBALDEN) MET SLAGROOM
APPELBOLLEN - APPELBEIGNETS
MOSC. TULBANDEN - NIEUWJAARS-
TAARTEN - DIV. PUDDINGEN
KALFSVLEESPASTEITJES
RAGOUTBROODJES
SAUCIJZENBROODJES
CROQUETTEN - BITTERSCHOTELS
HORS DOEUVRES
HUZARENSALADES, enz.

Wij verwerken uitsluitend roomboter.

S.v.p. vroegtijdig bestellen.

Wij bezorgen op tijd. TEL. 3390

Teuens wensen wij onze clientèle een VOOR-
SPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR toe.

De Zandvoortse
Handelsvereniging

wenst ere-leden, ledeni en donateurs
een alleszins VOORSPOEDIG 1956.

*

Manufacturenhandel J.Th. Kort
GROTE KROCHT 32

vraagt

Leerling-verkoopster

Slager QAUS
luidt het oude jaar uit!

Magere varkenslappen ƒ2,75 750 gr.

(Ook per stuk van 250 gram
verkrijgbaar.)

Magere osselappen ƒ2,50 750 gr.

Pracht riblappen ƒ2,85 750 gr.

RECLAME (bij vlees):

100 gram pekelvlees ) Rq „t
100 gram lever )

öa cï "

100 gram ham ) „_
t

100 gram gek. worst )

Stukje fijne Geld. gek. worst
250 gr. 75 et.

Onze prima leverworst 100 gr. 25 et.

Wij wensen U een Voorspoedig en
gelukkig NIEUWJAAR.

KERKSTRAAT 14 TELEFOON 2102.

R.K. Jong Zandvoort «Instuif»

Op 1 JANUARI 1956 organiseert de „In-
stuif' een gezellig

Nieuwjaarsbal
Als gast treedt voor U op de bekende imi-
tator en muzikale clown KLAASKOOMEN

De dansmuziek wordt verzorgd door „THE
RHYTHM FOUR". Aanvang 8 UUR.

MAANDAG a.s. 9 UUR begint de

Balans-
OPRUIMING

bij

BAKELS
in alle afdelingen!

I

BBOHBB
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij

Cor van Eidik
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616

Biedt U voor Oudejaarsdag
als reclame aan:

500 gr. prima OSSELAPPEN en ( f 1 QH
250 gr. RUNDVET \

* h^U
500 gr. LENDE (Contrafilet) ƒ2,50
500 gr. RUNDVET (gesm.) ƒ0,50
1 kg. Kalfsschenkel met veel vlees ƒ1,

—

VOOR DE BOTERHAM:
100 gr. Pekelvlees en ) f A Q^
100 gr. gebr. Rosbeaf 5 * V 1

U^
100 gr. Gebr. Rosbeaf en V f H 7 ^
100 gr. Lunchmeat 1

l v
» * u

250 gr. van onze beroemde gek. worst ƒ0,85

200 gr. van onze prima Leverworst ƒ0,50

150 gr. Corned Beaf ƒ0,60

150 gr. Kinnebakham ƒ0,50

Ziet verder onze prijzen in de etalage!

I

«Zomerlust»
Zondag 1 Januari, 8 uur

Groot

Nieuwjaarsbal
met attracties

DE WAAG
ruimt radicaal!

Alles gaat tegen spotprijzen weg!
Kortingen van 10 tot 80%

Enkele voorbeelden van onze belachelijk lage prijzen:

DAMES JACKS ƒ 5,75

Zuiver wollen DAMES ROKKEN ƒ 4,95

NYLON DAMES BLOUSES ƒ3,95

DAMES JAPONNEN, vanaf ƒ 3,95

Fantasie DAMES SKISOKKEN 75 et.

BUSTEHOUDERS, prima pasvorm 95 et.

Prima zwanendons NACHTHEMDEN ƒ 4,95

Flanellen HEREN PYAMA's ƒ 6,95

Restanten HEREN OVERHEMDEN ƒ 4,95

Prachtige BADHANDDOEK 98 et.

Restanten SPORTKOUSJES 75 et.

Ook in onze afdeling DAMES STOFFEN
enorme koopjes:

Zuiver wollen Japonstof, 140 cm. br. ƒ 4,75 p.m.
Ruiten japonstof, ...... 140 cm. br. f 3,95 p.m.
Prachtige katoenen Denim stoffen, kreuk- en
krimpvrij, moderne strepen ƒ 1,95 p.m.
Prima Dupion stof, dlv. modetinten ƒ0,98 p.m.

En verder nog honderden artikelen die tegen
afbraak prijzen verkocht worden.

Ook op de pas binnengekomen
artikelen geven wij 10% korting!

De verkoop begint
a.s. Maandag 2 Jan.

Textiel- en Confectiemagazijn

l

„DE WAAG
Haltestraat 40 Telef. 2087

&

Vishandel P. PAAP
TELEF. 2171 HALTESTRAAT 61

Biedt U aan voor de jaarwisseling:

Levende forellen steeds
voorradig uit eigen aquarium
KREEFTEN - ZEEUWSE OESTERS
VERS GEPELDE GARNALEN.

Grote sortering visconserven. - Gerookte en
uitgesneden paling. - Gerookte zalm.
Zoute en zure haring - Rolmops.

Alle soorten fijnvis, zoals:

TONG, TARBOT, GRIET en vele andere soorten.

Bestel vroegtijdig s.v.p.

r

KNAL opruiming
met KNAL PRIJZEN bij NOOY!

Oudejaar is voorbij. Wij knallen het
nieuwe jaar in!

Ongelooflijke knal prijzen!

fyrst ki
ken

NOOY
ZANDVOÖR*

A.s. MAANDAG 2 JAN.
om 9 uur starten wij en . .

.

Slechts enkele dagen!

Zegt het voort!

Zegt het voort!

Dankbetuiging

Voor de vele bewijzen van belang-
stelling, welke wij mochten onder-
vinden bij ons 35-jarig bestaan en
de opening van onze nieuwe zaak,

zeggen wij bij deze onze hartelijke

dank, daar het niet mogelijk is allen

persoonlijk te bedanken.

J. DE ROODE
E. DE ROODE-JENS

Kerkstraat la.

Wij wensen iedereen, groot en klein,

rijk en arm, hetzelfde wat U ons

wenst. Zoudt U in het nieuwe jaar

'n grote prijs uit de loterij winnen?

Wij gunnen U het van harte !

Goed te besteden is het dan bij:

de Fa. HAMERS,
specialist in dranken, Kostverl.str. 34

de Fa. NOOY - Grote Krocht 20

Doktersdienst
A.s. Zondag: Dr. B. Entzinger,

Brederodestraat 1, telefoon 2181.

Dienst wijkverpleegsters
A.s. Zondag: Zr. J.B. Hoogenbosch,
Wilhelminaweg 19, telefoon 2306.

VERLOSKUNDIGE:
Zr. G. Bokma, Tolweg 6, telef. 2816.

't Allerbeste
Voor 1956, wensen wij onze
geachte clientèle, vrienden en

bekenden.

PARFUMERIE

KERKSTRAAT 23 TEL. 2107



Het Bestuur van de

Accordeon Vereniging
„Zandvoort"

wenst leden, donateurs en begun-
stigers een gelukkig Nieuwjaar.

A. Akersloot
SCHELPENPLEIN 7 en
HOGEWEG 30 - TEL. 2845

wenst clientèle, vrienden en
bekenden een gelukkig Nieuwjaar.

Algemene Bond
van ambtenaren

wenst de leder» een

voorspoedig Nieuwjaar

DE AMSTERDAMSE
GROENTECENTRALE
wenst collega's, vrienden en cliënten
een gelukkig en voorspoedig 1956.

STATIONSSTRAAT - KERKPLEIN

Aardappelhandel

P. M. BAARS
PRINSENHOFSTRAAT 8, wenst

zijn geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956.

HET BABYHUIS
p.f. Grote Krocht 3

Slijterij Baggerman
HALTESTRAAT 10 - TELEF. 2005

wenst zijn clientèle, vrienden en be-
kenden een voorspoedig Nieuwjaar.

n.v. BAKELS
KERKSTRAAT 31

P-J.

FIRMA G. BAKKENHOVEN
p.f. Bakkerstr. 3, Telef. 2523

Luxe Bakkerij

BALK
P-T.

L. Balledux & Zonen
Woninginrichtingsbed rijf

wenst zijn geachte clientèle, vrien-
den en kennissen in Zandvoort of
waar ook ter wereld een gelukkig

en voorspoedig 1956.

HALTESTRAAT 27-29 - TEL. 2596

W. BOS Fruit, Groenten
en Conserven

HALTESTRAAT 62 - TELEF. 2290

wenst zijn geachte clientèle, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1956.

Banketbakkerij Bosman
KERKSTRAAT 22 - TELEF. 2126

wenst zijn geachte clientèle,

een GELUKKIG NIEUWJAAR.

BRINK's Wijnhandel
GROTE KROCHT 28 - TELEF. 2654

wenst geachte clientèle, vriendeni en
bekenden een voorspoedig 1956.

Melkhandel J. Brand
OOSTERPARKSTRAAT 60

wenst allen een voorspoedig 1956.

Zandvoortse
BRANDSTOFFEN-
HANDEL
Diaconiehuisstraat 1

Zandvoortselaan 319

wenst U allen een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

BLOEMENMAGAZIJN „ERICA"

C. G. A. CASSEE
Grote Krocht 9 - Telef. 2301

P-f-

CASTIEN's
Melkinrichting

Zandvoortselaan 355
Heimersstraat 11

wenst geachte begunstigers
een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Fa. F.W. Castien & Zoon
ZANDVOORTSELAAN 119 rood

Handel in zeep, petroleum,
ESSO-GAS, borstelwerken.

wenst zijn geachte clientèle een
VOORSPOEDIG 1956.

Groenten- ent fruithandel

Joh. Dalman & Zn.
SCHOOLSTRAAT 1

wenst geachte clientèle, vrienden' en
bekenden een gelukkig en voor-

spoedig Nieuwjaar.

Eerste Zandv. Papierhandel
Kantoorboekhandel -_ Drukkerij

F. M. van Deursen
HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2507

wenst geachte clientèle

een voorspoedig 1956.

FILIAALHOUDER en PERSONEEL
van Schoenenmagazijn

HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT
wensen geachte clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1956

C. Beekhuis
Brandstoffen handel

wenst allen een voorspoedig 1956.



r f

,y

Wasserij
Grote Krocht 14

EULMAN
Telefoon 2919

wenst haar geachte clientèle

een voorspoedig
en gelukkig Nieuwjaar

Theater „MONOPOLE"
Dir. GEBR. KOPER

wenst U allen een voorspoedig Nieuwjaar.

MERKELBACH
SPEELGOEDEREN

p.f. Kerkstraat 6a, -Telef. 3421

31oemenhuis A. H. VAN DER MEIJ
ip.j". Haltestraat 65

H. VAN DER MEIJ
Brederodestraat 9

*it

ffMODEM ART'
Kunstnijverheid

Binnenhuis-architectuur

TELEF. 3420WINKELGALERIJ
wenst zijn geachte cliënten
EEN VOORSPOEDIG 1956.

FLOOR MOLENAAR & ZONEN
venst allen een voorspoedig 1956 !

Da Ccstastraat 17 - Telefoon 2454

Het Bestuur van de

MOTORCLUB
;,ZANDVOORT"
wenst alle leden en belang-
stellenden EEN GELUKKIG

NIEUWJAAR,

IILDERSBEDRIJF

,ug. van der Mije
Schoolstraat 9 - telef. 2749

wenst begunstigers, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1956.

i Fa. Klaas van der Mije & Zonen
Willemstraat 31

p.f. Schildersbedrijf - Drogisterij

MELKHANDEL
fjLvan der Mije & Zonen

Van Ostadestraat la

venst geachte clientèle, vrienden en
Rekenden een VOORSPOEDIG 1956

Bestuur
Nieuwe Sociëteit
wenst haar leden een

fM VOORSPOEDIG 1956.

y|_

'pH Rijwielhandel

Èp-C. van Nieuwenhuizen
If&ASTHUISPLEIN - „ONS HUIS"

wenst cliënten en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1956.

Chocolaterie M.C.v. Nol
RKSTRAAT 34 - TELEF. 2364

^ ^wenst zrjn geachte clientèle een
Ipelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.
#3

J| Groente- en Fruithandel

Il van norde
|Haltestr. 51, wenst geachte cliënten
-5| EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.
gr—
Iflaison «De Nouveauté»
>||Berenmode - Dameshandwerken

M-f. KERKPLEIN 3

Gymnastiekvereniging

Oefening Staalt Spieren
Het Bestuur wenst leden
en donateurs
EEN GELUKKIG 1956.

A. PAAP
KRUISSTRAAT 14 - TELEF. 3218

Assurantiënbedrijf - Financiering
auto's, motoren en draglines.

Vert. Ned. Loyd.

wenst al zijn cliënten, vrienden en
kennissen een GELUKKIG en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

A. PAAP
ZUIVELPRODUCTEN

Schelpenplein 11, wenst zijn clien-
tèle EEN VOORSPOEDIG 1956.

Loodgietersbedrijf A. PAAP
en Echtgenote

GROTE KROCHT 20 - TELEF. 2485

. wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig Nieuwjaar.

Metselbed rijf

C.W. PAAP
Koninginneweg 12 - Telef. 2831

p.f.

Frits Paap & Zoon
Erkend Electro Technisch bureau

Wat Philips maakt,
verkoopt Frits Paap.

PRINS MAURITSSTRAAT 3
Telef. 2465 en 3173 p.f.

GASSPECIALIST

J. A. PAAP
Annex Loodgietersbedrijf

Dr. Gerkestraat 42 - Telefoon 3176

Allen een GELUKKIG NIEUWJAAR

Vishandel P. Paap
HALTESTRAAT 61

wenst clientèle en bekenden een
VOORSPOEDIG 1956.

Bodega D. Petrovitch
KERKSTRAAT 10 - TELEF. 2493

wenst cliënten, vrienden en bekenden
van harte een gelukkig Nieuwjaar.

I. Petrovitch en Echtgenote
wensen geachte clientèle, vrienden
en kennissen een voorspoedig 1956.

Het Bestuur van de
Postduivenverenïging „PLEIJNES"
wenst leden en belangstellenden eea
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Fa. Portegies & van Campen
Rijksgedipl. Schoenherstellers

KERKSTRAAT 32

wensen hun geachte clientèle een
VOORSPOEDIG 1956.

Chocolaterie Raditch
KERKSTRAAT 7

wenst haar cliënten en kennissen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

De Zandvoortse
Reddingsbrigade

wenst leden, begunstigers en belang-

stellenden van harte een. gelukkig

en voorspoedig Nieuwjaar.

B. Remerink
Kcusenreparatie inrichting

Poststraat (to. consultatiebureau)
Telef. 3324

GELUKKIG NIEUWJAAR.

B. RENES
CHOCOLATERIE- - TEA-ROOM

Stationsplein 5 - Zandvoort
Telefoon K 2507-3267 p.f.

„RINKEL"
Brood en banket
Café-Restaurant

P.f.

J. DE ROODE
Herenkapperszaak annex parfumerie

KERKSTRAAT la

wenst zijn cliënten en vrienden een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

W. de Roode
GROENTEHANDEL
Bakkerstraat 6 - Telef.-2519

p.f.

Fa. C. VAN ROOltf & ZOONi
p.f. ' Stationsstraat 6

TH. J. RUITER
p.f. Kruideniersbedrijf, Kruisweg 22

Luxe Brood- en Banketbakkerij

Firma SCHIPPER
HALTESTRAAT 23 - TEL. 2159

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1956.

Radio Televisie Gramofoonptaten
F. H. PEN A AT

KOSTVERLORENSTRAAT 7 - TEL. 2534 Eigen service werkplaats

Al onze clientèle en vrienden de beste wensen voor het komende jaar

P. PAAP
STUCADOORSBEDRIJF

Aannemer v. Nieuw- en_Witwerken
Zuiderstr. 4 - Brugstr. 11 - Tel. 2221

P.f.

PEEREBOOMs CADEAUHUIS
p.f. Kerkstraat 6, Telef. 3486

Modehuis S. PILLER
KERKSTRAAT 4

wenst zijn geachte clientèle een
gelukkig en voorspoedig 1956.

!

Het Bestuur van de

Oranjevereniging Zandvoort
wenst alle leden een GELUKKIG en voorspoedig NIEUWJAAR

'S—
'Aa

P.f.

e; j. rijbroek
Da Costaplein 1.

£afé Oomstee
jf wenst clientèle eenm VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

., ïet Bestuur van de
IToneelvereniging

LOp hoop van Zegen"
[wenst LEDEN en DONATEURS

ïen voorspoedig 1956

stuur van

JL
enst

lH"leden> leden, donateurs en
BpSunjïJgers een gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur
van de

Partij v.d. Arbeid
Afd. Zandvoort

WENST ALLE LEDEN EEN
VOORSPOEDIG 1956!

V. J. van Petegem
Boekhandel - Leesbibliotheek

KERKSTRAAT 28 - TELEF. 2793

wenst U een gelukkig Nieuwjaar.

Taxi-bedrijf Schroeder
wenst zijn clientèle een voor-
spoedig en gelukkig Nieuwjaar.

HOGEWEG 50 - TELEF. 2600

Brandstoffenhandel

A.Schuiten&Zoon
SMEDESTRAAT, 19

wenst zijn geachte clientèle.vrienden
en bekenden een voorspoedig 1956.

Voor al Uw ROOKARTIKELEN:

Fa. Schutte-Kuipers
Koningstr. 38 Vondellaan (kiosk)

Telef. 2577 Telef. 3309

wenst alle clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bouw- en Aannemersbedrijf

Fa.J.v.Sluisdam &Zonen
PARADIJSWEG 11 - TELEF. 2361

Geluk, vrede en voorspoed
in het Nieuwe jaar.

rr

fr 7A-HWA

Directe import van alle Chinese
artikelen, wenst zijn geachte clien-

tèle een GELUKKIG NIEUWJAAR.
Kerkstraat 1 - Telefoon 3008

Stichting „Touring Zandvoort"
wenst leden, donateurs en begunstigers

een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar

G. SUURLAND en Echtgenote,
filiaalhouder N.V. Haarl. Melkinr.

«DE SIERKAN»
wensen clientèle en vrienden een
gelukkig, vredig en voorspoedig

1956 toe!

Bart Sietsema
Woninginrichting - Gasthuisstraat 9

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

P-1.

Sigarenmagazijn ,.DE ZUID"

Fa. CORN .SLEGERS
Bouwbureau - Grote Krocht 39

Zalig Nieuwjaar.

A.VAN SLUISDAM
Vondellaan 22 - Telef. 3221

WASMACHINEVERHUUR
wenst geachte cliënten
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

GARAGE SMIT
Off. Sub agent Citroen

Parallelweg 32 en 34 - Telef. 2391,

wenst zijn geachte cliëntèle.vrienden

en bekenden een voorspoedig 1956.

DE SOM - Haarlemmerstraat 43

wenst allen een voorspoedig 1956 !

Een voorspoedig Nieuwjaar!
aangeboden door

E. Spoelder
Dames- en Herenkapper

HALTESTRAAT 14 - TELEF. 2462

Sporthuis „Zandvoort"
(E. LOOS) Haltestraat 35

wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

Van Staveren's
LUXE BAKKERIJ, Zeestraat 48

wenst zijn geachte clientèle

een voorspoedig Nieuwjaar.

Banketbakkerij J. E. Steenken
GROTE KROCHT 20

wenst clientèle en vrienden een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Kledingbedrijf „Succes"
KERKSTRAAT 20

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

Het Bestuur van de supportersver.

„GEEL-BLAUW"
wenst voetbalminnend Zandvoort
EEN GELUKKIG 1956 !

Banketbakkerij L THOMAS
TELEF. 2471 - HALTESTRAAT 13

wenst begunstigers, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1956

Wij wensen onze cliënten en vrien-

den een VOORSPOEDIG Nieuwjaar

Directie „Trianon"

Horloger Jac. Troost
Brederodestraat 11

GELUKKIG NIEUWJAAR

Bestuur, geestelijk adviseur eni Elf-
talcommissie van de R.K.S.V.

J3 I imw Ou
(THE ZANDVOORT, BOYS)

wenst haar leden, begunstigers en
belangstellenden een
ZALIG NIEUWJAAR.

De Directie van de

Uitzichttoren
wenst U een

gelukkig 1956!
DE KLEINE BIJENKORF

J. UYLEMAN
KERKPLEIN 5

wenst cliënten, vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1956

Bakkerij Van Veen
Helmersstraat 1 Telefoon 2865

Wenst geachte cliënten, vrienden
en kennissen een gelukkig 1956

Bloemenmag. D.VADER, Kerkstr.38
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

P.f.

DE VEENENDAALSE
Haltestraat 55, Tel. 2839

GARAGE, AUTO-, MOTOR-,
BROMFIETS- en RIJWIELHANDEL

JAC.VERSTEEGE
Pakveldstraat 21

wenst geachte cliënten, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

IJZERHANDEL W. C. VERSTEEGE
p.f. Pakveldstraat 19

VLEESHOUWERIJ ,.LA VLANDE"
p.f. Kleine Krocht 1

Aan al mijn klanten een
GELUKKIG 1956 hoor!

Sigarenmagaz. „'t Vosje", KI. Krocht

Fam.VREEBURG
Haltestraat 54

wenst cliënten en kennissen een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Textiel- en Confectiemagazijn

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40

wenst haar geachte clientèle een

gelukkig Nieuwjaar

Stucadoorsbedrijf
van

Gebrs. WATER
vi. Fa. MULLER & Co.

wensen clientèle en kennissen een

VOORSPOEDIG 1956!

Jb. WEBER - Loodgieter
Diaconiehuisstraat 26

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

L. N. WEBER & ZOON
Gasthuisstraat 1 - Telef. 2037

p.f. Expeditiebedrijf

M. WEBER
en ECHTGENOTE

wensen vrienden en bekenden
een GELUKKIG en VOOR-
SPOEDIG NIEUWJAAR.

W. WEBER - Loodgieter
DIACONIEHUISSTRAAT 34

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een Gelukkig Nieuwjaar

Fam. A. v.d. Wekken
Slagerij ,.De Tweesprong"

G.N. HALTESTRAAT 53

Melkhandel en
Levensmiddelenbedrijf

D. v.d. WERFF & Zn.
v. OSTADESTRAAT 22a p.f.

W. van der Werff
GASTHUISPLEIN 3

wenst vrienden en bekenden
een GELUKKIG NIEUWJAAR

Naaimachinehandel

„WILCO"
Swaluëstraat 2

wenst zijn geachte clientèle

EEN VOORSPOEDIG 1956.

Firma H. WITMER
Van Speykstraat 1" - Tel. 2007

Dames- en Herenkleermaker

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een VOORSPOEDIG 1956

..DE WOLBAAL" - Haltestraat 12
wenst U een gelukkig Nieuwjaar.

G. J. ter Wolbeek
RIJWIEL- en BROMFIETSHANDEL
annex REPARATIE-INRICHTING

Smedestraat.

Aan mijn cliënten en concurrenten
EEN VOORSPOEDIG 1956

P. N. ter Wolbeek
GROENTE- EN FRUITHANDEL

Bilderdijkstraat 30. wenst zijn ge-
achte clientèle, vrienden en beken-
den een GELUKKIG NIEUWJAAR.
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Oud - Zandvoorts costuum
TE HUUR GEVRAAGD
voor bal-masqué voor da-
me en heer. Br. no. 1-23

bureau van dit blad.

Electr. NAAIMACHINES
TE HUUR. ƒ5,- per week.
T.C.v.d.Schelde, Haltestr. 7

TE KOOP: GASHAARD,
z.g.a.n. Haltestraat 20.

TE KOOP GEVRAAGD •

OUDE AUTO's
Defect geen bezwaar. Alle
merken. - Hoge prijzen.

A. Guldemond, KLEINE
'HOUTSTR. 65, HAARLEM

Telef. 18565
WOON- en
WINKELHUIZEN

te koop gevraagd. Brieven
letter D, Haltestraat 12.

NET MEISJE, 16 jaar, zag
"zich gaarne geplaatst in
winkel of op kantoor. Tel.
2174 (na 6 uur 2342.)

JONGE DAME gevraagd
voor kantoorwerk, in de
ochtenduren. Br. no. 127
Boekhandel Van Petegem.

Café Oomstee
Iedere Vrijdag gekookte
en gebakken mosselen.

Tot 1.30 uur geopend.

Moderne inrichting voor

Voetverzorging
BREDERODESTRAAT 72,

TELEF. 3023

Mevr. A. Mol-v. Bellen

Diploma A.N.O.V.

OPRUIMING
van

* * • Serie Restanten
Corsets, Gaines, Beha's en Onderjurken

tegen

ZEER LAGE PRIJSf
Hieronder bevinden zich meerdere vVcLtcz, modellen

H4t^kccïmêtie

Tel. 10605

GROTE HOUTSTRAAT 110, HAARLEM t.o. Cinema Palace

Wasmachinefabriek

heeft regelmatig

wasmachines met lichte

emaille-beschadigingen

gloednieuw 'met ga-
rantie ƒ 145,—, desge-
wenst afbetaling.

CENTRIFUGES ƒ150,—

Depot: Anna van Bu-
renlaan 44, Haarlem,
Telef. 39204.

Dat 1956 een jaar
vol muziek mag zijn.'

Voor oliebollen
gaat V naar SCHMIDT,

Zodat U niet in de vette rommel zit,

Ze zijn reuze fijn, kosten één gulden per dozijn!

Bestellingen vóór Zaterdag 12 uur: Telef. 2726
en 2537 of adres: KOSTERSTRAAT 7.

Afhalen op Zaterdag tot 20 uur.

Vuurwerk?
dan naar het ZANDVOORTS FEESTHUIS!

HERENSTRAAT 3 TELEFOON 2192

Grote sortering gecontroleerd Kat's vuurwerk.
Aan personen beneden de 15 jaar wordt zonder
toestemming der ouders geen vuurwerk, mede-
gegeven! Dus zet het nieuwe jaar knallend in!

Opruiming
10°|o tot 50°|o korting

MAANDAG, 9 uur, starten wij met onze
jaarlijkse grote OPRUIMINGSVERKOOP

van onze wintervoorraad!

Over enkele weken begint onze
veorjaarscollectie binnen te komen;

wij moeten dus ruimte maken.

Van vele artikelen zijn onze prijzen verlaagd met Wit tot 50*1».

Kledingbedrijf Succes
Kerkstraat 20

Wij wensen onze relaties, vrienden
en bekenden véél voorspoed, vrede
en geluk in 1956.

Restaurant
ZEESTRAAT 26

,LA MER"
-- TELEF. 2196

Muziekhandel „RIWI"
STATIONSSTRAAT 16 - TEL. 2395

wenst cliënten, vrienden; en beken-
den VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

TAXI
BEL

2560
P. Kerkman
Haltestraat 63

Brandstoffenhandel

H. J. TER WOLBEEK & Zn.

BREDERODESTRAAT 14a

p.f.

Schildersbedrijf

R. WOLTHUIS
v.h. S. Feenstra

ZEESTRAAT 55 - TELEF. 2117
Behangerrj - Glasverzekering

wenst U een GELUKKIG en
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9,

wenst zijn geachte cliëntèle,vrienden

en bekenden een voorspoedig 1956

ZAALCHEF v.h. Patronaat wenst
alle besturen van diverse vereni-
gingen een ZALIG NIEUWJAAR toe

HET BESTUUR van de

Zandvoortse
Bestuurdersbond

wenst alle leden

EEN VOORSPOEDIG 1956.

Sigarenmagazijn A. ZANTVOORT
p.f. Stationsstraat 10

Het Bestuur van de
ZANDVOORTSE ZWEMCLUB

„De Zeeschuimers"
wenst haar leden en begunstigers
EEN VOORSPOEDIG 1956.

FIJNWASSERIJ W. ZWEMMER
p.f. Pakveldstraat 5

Bestuur en Elftalcommissie van

„Zandvoortmeeuwen"
wensen leden, supporters en begun-
stigers een SUCCESVOL 1956.

ZANDVOORTSE
BRIDGECLUB

ZANDVOORTSE CHRISTELIJKE
BESTURENBOND

p.f.

Zandv. Korfbalclub Z.K.C.

Het Bestuur wenst U allen een ge-

lukkig en voorspoedig Nieuwjaar.

Voor Uw drukwerk:

Drukkerij Van Petegem & Zn.
Ksrkatrut 28 T.l.f. 2793

Theater „Monopole"
Dir. Gebr. Koper - Stationsplein - Telef. 2550

Vrijdag 30 Dec. 8 uur, Zaterdag 31 Dec. 7.30 uur
Zondag 1 Januari 8 uur

GREGORY PECK - WIN MIN THAN
BERNARD LEE in:

De purperen vlakte
(In Technicolor). Een epos van moed en
kameraadschap. (Rank). (14 jaar).

Oudejaarsavond aanvang dervoorstelling half acht

Maandag 2 en Dinsdag 3 Januari 8 uur

Een werkelijk verhaal waar de wereld
van opschrok! - CORNELL BORCHERS
ARMIN DAHLEN - YVONNE MITCHELL
ALEXANDER KNOX in:

I

Het moederhart
spreekt

De dramatische strijd van 2 vrouwen om
1 kind. (Rank). (14 jaar).

Woensdag 4 Januari 8 uur (slechts 1 dag)

JACK HAWKINS - DONALD SINDEN
DENHOLM ELIOT in:

De wrede zee
(Rank). (14 jaar).

Donderdag 5 Januari 8 uur (slechts 1 dag)

MAJ. BRITT NILSSON - PETER LIND-
GREN - KEVE KJELM in:

De straat
Een fel-realistische film. Dramatisch
Aangrijpend! (Meteor). (18 jaar).

Zondagmiddag 1 Jan. 2.30 uur speciale matinee

Wij brengen U: GEORGE FORMBY in:

Zet 'm op George
(Rank). (Alle leeftijden).

Enfcreepryzen voor de avondvoorstellingen vanaf
heden: PARKET f 0,60; PARTERRE f 0,90;

STALLES-BALCON f 1,20; LOGE f f,50.

(Matineeprijzen blijven, ongewijzigd).

Geen

O?
*jv\^

G

maar wel een

Sensatie
aanbieding

Salonkast met platenspeler

f 129,—Moderne pick-up, 3 snelheden
2 saffieren. Van ƒ141,50 NU

Bij aankoop van een PLATENSPELER of
WISSELAAR betalen wij ƒ10,— terug voor Uw
oude platenspeler.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in Januari.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT WAAKT MACHT"

Voor leden van de vereniging komt be-
schikbaar de beneden duplexwoning

A.J.v.d. Moolenstr. 68
Huur per week ƒ6,25, kosten inbegrepen.

Opgave vóór Dinsdag 3 Jan. 1956, 's avonds 7 uur
schriftelijk aan de secretaris D. van Dijk,

Dr. CA. Gerkestraat 22.

WWÜtrDMÜMtyERfg.

STENCYLWERK - TYPEWERK - BINDWERK

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT - TELEF. 2507

Philips
Radio en
Televisie

Het komende jaar staan wij altijd

voor U klaar! Wilt U nog kijken of
luisteren in het oude jaar? Wij heb-
ben opnieuw ruime keus!
Wij demonstreren gaarne aan huis!

Erkend Philips Service Dealer,

Kostverlorenstraat 7 Telef. 2534

Voor de «stille armen»
Het is ons een groot genoegen U

onderstaand de laatste verantwoor-
ding van de binnengekomen gelden
te kunnen geven.
Wij zijn zeer verheugd, dat onze

oproep zulk een gunstige weerklank
heeft gevonden,
-, JWT..D. ƒ10,-; J. W. G. ƒ10.-; L. B.
& Zn. ƒ10,-; L. S. ƒ10,-; fa. N. ƒ2,50;

'

N. A. M. Perz. Tap. ƒ10,-; E. S.

ƒ3,50; N. N. ƒ2,50; Drog. B. ƒ12,50 ;

Mevr. Wed. R-F. ƒ10,-; A. K. ƒ15,-;
A. A. D. ƒ5,-; Br. Sch.h. ƒ25,-; C. K.
ƒ4,50; G. T. ƒ10,-; W.P. ƒ10,-; Mevr.
Z-V. ƒ10,-; Soc. Z.v.t. ƒ43,73; leerl.

4a H. Schafts. ƒ11,50; N. N. ƒ5,-;
S. F. ƒ10,-; B. E. ƒ15,-; G. B. ƒ2,50;
v. d. B. ƒ1,-; fam. de J. ƒ2,50; A.J.B.
ƒ2,50; S. H-D. ƒ3,-; C. K. ƒ5,-; fam.
B. B. ƒ5,-; A. Cr. ƒ2,50; N. N. ƒ10,-;
J. M. B ƒ10,-; N. N. ƒ25,-; Mr. H.
M. v. F. ƒ39,77. Totaal ƒ 354,50.

Vorig toaal ƒ 695,50.

In totaal ƒ1050,—.

Reeds vele gezinnen ontvingen
dezer dagen een gift en namens
deze danken wij al diegenen, welke
deze hulpverlening mogelijk maak-
ten. Mochten eventueel nog giften
worden ontvangen, dan zullen deze
alsnog worden verantwoord.

Het comité:
Burgemeester Mr.H.M. van Fenema.
S. Slagveld.
J. A. B. van Pagée.

Nieuwjaars-vreugdevuur
De Zandvoortse politie stelt zich

voor -in samenwerking met de
brandweer van Zandvoort, de jaar-
lijkse massale verbranding van
kerstbomen op het strand dit jaar
te doen plaats vinden op Dinsdag 3
Januari, des avonds om 7 uur op
het strand vóór de Rotonde.
Op die dag zal er voor de jeugd

gelegenheid zijn, om van des mor-
gens 9 uur af de kerstbomen naar
deze plaats te brengen, waar zij

door de politie in ontvangst zullen
worden genomen. De medewerking
van de Zandvoortse jeugd wordt
ingeroepen, om de brandstapel zo
hoog mogelijk op te voeren. •

Als extra attractie wordt door
politie en brandweer tijdens dit

Nieuwjaars-vreugdevuur nog een
verrassing in petto gehouden, opdat
dit evenement vooral voor de jeugd
zo aanlokkelijk mogelijk zal zijn.

Aan de ouders wordt verzocht,
hun kinderen in het wegbrengen
van de oude kerstbomen zdVeel mo-
gelijk terwille te zijn, opdat voor-
komen wordt dat men op eigen ge-
legenheid hiervan een vuurtje gaat
stoken.

HOOGWATER
H.W. L.W. H.W. L.W. Strand

Jan. berijdbaar

1 5,43 12,30 18,— 1,— 9,30-16,00

2 6,28 13,30 18,47 2,— 10,30-16,30

3 7,15 14,— 19,37 2,30 11,00-17,30

4 8,05 15,— 20,29 3,30 12,00-18,30

5 • 8,57 16,— 21,25 4,30 13,00-19,30

6 9,55 17— 22,31 5,30 14,00-20,30

7 11,06 18,— 23,47 7,— 15,00-21,30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn


